ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 26
DE NOVEMBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000015
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 26 de novembre de 2019
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:56 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Àstrid Desset Desset, Alcaldessa
Jordi Pibernat Casas, Regidor
Rosa M. Torns Vila, Regidora
Albert Roura Ferrer, Regidor
Jorge Blanquez Berenguer, Regidor
David Bohigas Vilalta, Regidor
Neus Moragas Fontané, Regidora
Neus Ros Vicente, Regidora
Esteve Trias Caparros, Regidor
Pere Espinet Coll, Regidor
Esteve Callís Prat, Regidor
Antoni Ruiz Palma, Regidor
Imma Jiménez Pla, Regidora
Amb veu i sense vot:
Ignacio López Salvador, Secretari
Leonor Martinez Lacambra, Interventora
Desenvolupament de la sessió:
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar
la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de les números 11,12,13,14 de 24 de setembre, 8,15, 22 d’octubre de 2019,
respectivament.
2. Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria de la comissió
informativa ordinària, del número 881 al número 1080 de 21 de novembre de 2019.
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3. Donar compte de les actes aprovades de les Juntes de Govern local números 19 de 19
de setembre, la 20 de 3 d’octubre, la 21 de 17 d’octubre, la 22 de 7 de novembre de
2019.
4. Donar compte de les execucions trimestrals 3r trimestre 2019 LO 2/2012 i dels
informes trimestrals del 3r Trimestre de 2019 de la Llei Morositat i Període Mitjà de
pagaments
5. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords adoptats
per l’Assemblea en data 26 de setembre de 2019
6. Modificació de l’establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i
indemnitzacions dels membres de la corporació, i assignació de la dotació econòmica
del regidor d’Obres i Serveis. Cart ipàs 2019-2023.
7.

Aprovació inicial del Pla Director de les instal·lacions en alta d’aigua potable del
municipi d’Anglès, de data febrer de 2009 redactat per l’enginyer Industrial Àlex
Barceló i Llauger.

8. Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm.16 relativa a l'ocupació
del domini públic.
9. Aprovació de l'increment del límit global de les gratificacions per serveis
extraordinaris de la policia local
10. Aprovació inicial del Pressupost 2020, de les bases d'execució, subvencions
nominat ives i del catàleg de llocs de treball.
11. Aprovació del Conveni de col·laboració en què s’estableixen les condicions d’adhesió
al catàleg de béns i productes homologats i els subministraments d’adquisició
centralitzada, entre l’Ajuntament i la Generalitat.
12. Assumptes Urgents.
13. Precs i preguntes

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa que llegeix les actes pendents d’aprovació.
Un cop llegides s’aproven les actes números 11,12,13,14 de 24 de setembre, 8,15, 22
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d’octubre de 2019, respectivament, per unanimitat dels assistents.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 13 assistents
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila,
Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi
Blanquez Berenguer, Esteve Trias Caparrós. PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat,
Imma Jiménez Pla i Antoni Ruiz Palma.

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria
Es dona compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria de la comissió
informativa, del número 881 al número 1080 de 21 de novembre de 2019.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Aquí destacaria tres que han estat a la vostra disposició en el gestor d’expedients, però bé,
n’hi ha tres a destacar el numero 888 de 20 de setembre pel qual es va seguir un
procediment obert per contractar el servei de redacció d’un projecte d’obres de reforma i
millora de la zona esportiva. Ho comento perquè alguna vegada n’havíem parlat que fan
falta algunes millores, comptarem amb una subvenció de la Diputació de Girona per
executar les obres, però primer fa falta la redacció del projecte i un cop lliurem el projecte
podrem fer la licitació per començar les obres. Aquest projecte ascendeix després de fer
aquest procediment de contractació a 30.250 I.V.A. inclòs. Després, el decret 1016 de 31
d’octubre també s’encarrega un contracte menor de servei de redacció de projectes per la
reparcel·lació dels Polígons d’actuació 3 i 4, no, 4 i 5 perdó, el 4 és conegut com Pep Ventura
i el 5 és Puig Ventós. No se si ho recordeu, això fa molt de temps que cueja.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Trenta anys, més o menys.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Per això...
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
No es va fer alguna cosa?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No. I bé, estem obligats a fer aquesta actuació per sentència judicial de fa molt de temps. La
qüestió és que havia quedat sobre la taula i ara s’encarrega i tirarà endavant.
El decret 1023, de 31 d’octubre té relació a algunes preguntes que el senyor Toni ens havia
fet, són ordres d’execució d’obres de manteniment dels pous, contra els propietaris
d’aquestes finques que tenen pous per tal que prenguin les mesures adients perquè no s’hi
caigui i es faci una neteja de tot l’entorn i que protegeixi la zona en tot cas. Això, és com una
ordre d’execució que es fa per qualsevol veí, segueix el seu curs, és llarg, però si més no, s’ha
d’actuar.
Bé, aquests són els tres decrets que destacaria, si en tot cas hi ha alguna consulta que és
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vulgui fer, la podem mirar ara o més endavant mitjançant instància com vulgueu.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres, en veiem dos el 1022 on és diu que s’han fet unes compres de material i aquests
poden ser actes il·lícits des del punt de vista jurídic, però després la senyora alcaldessa ho
aclareix amb un decret fins a quin import és pot gastar.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Tindria que mirar el decret, però diria que no.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El 1022.
Pren la paraula la senyora interventora:
Deu ser una factura abans de l’aprovació del contracte, aleshores només hi ha fiscalització
és el problema que tenim en no tenir contracte amb telefònica.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Diu, la compra d’uns materials.
Pren la paraula la senyora interventora:
O materials de ferreteria que hem accedit amb menor i s’ha de licitar i ara amb el
procediment de control intern que estem dins la Diputació s’ha de fer, passava una mica
el contracte però bé, s’estan preparant els plecs, vull dir.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Això posava el decret.
Pren la paraula la senyora interventora:
Això és el que passa que hi ha excés de compra amb aquest proveïdor i s’ha de licitar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé, són tres.
Pren la paraula la senyora interventora:
Amb telefònica encara va més així.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No és pas telefònica, són compres de material.
Sempre s’havia fet d’aquesta manera, però com que ara he vist això..
Pren la paraula la senyora interventora:
Bé, abans també és feia i ara s’ha de fer amb fiscalització des de que ens hem avingut al
control intern.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Era per això, i l’altra fa referència al informe que va presentar AQUALIA sobre el carrer Pla
de la Coma i el carrer del Ter, sobre que ells deien que era necessari ampliar aquells 50
metres de canonada i varen passar els nostres tècnics i varen dir que no calia, que eren
problemes de manteniment i ells deien que hi havia problemes de fissures i així. Després, la
senyora alcaldessa diu que cal que se’n facin càrrec. Seria bo que un cop feta l’operació, es
tornés a mirar si hi ha hagut algun altre desperfecte.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
D’acord, en tot cas no soc jo que ho dic, és basat en l’informe tècnic.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé, és el decret.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
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Ells llegeixen el decret i apliquen l’informe i transcriuen el que diuen els nostres tècnics.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Era per això; per nosaltres res més.
3.- Es dona compte de les actes aprovades de les Juntes de Govern local números 19
de 19 de setembre, la 20 de 3 d’octubre, la 21 de 17 d’octubre, la 22 de 7 de novembre
de 2019.
INTERVENCIONS:
També han estat a la vostra disposició des del gestor d’expedients.

4. Es dona compte de les execucions trimestrals 3r trimestre 2019 LO 2/2012 i dels
informes trimestrals del 3r Trimestre de 2019 de la Llei Morositat i Període Mitjà de
pagaments. Exp 1624.
Pren la paraula la senyora interventora:
L’Execució trimestral preveu el compliment d’estabilitat i de despesa, tenim un període mig
de pagament que compte des de la aprovació de la factura fins que es paga de 26,64 dies.
La morositat que contat des de l’entrada de les factures dins el seu pagament és de 59,49
dies, o sigui que estem totalment complint.
5.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords
adoptats per l’Assemblea en data 26 de setembre de 2019. EXP 1556.
Antecedents
1. L’article 7 dels estatuts del Consorci del Ter publicats en el Butlletí Oficial de la

Província de Girona en data 15 d’abril de 2019 i en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 12 d’abril de 2019 estableix la necessitat que els
membres dels Consorci acceptin de forma expressa i pel quòrum pertinent a
aquells nous membres.
2. L’assemblea de data 26 de setembre de 2019, l’Assemblea del Consorci del Ter,

va aprovar l’acceptació de l’Ajuntament de Campllong i Riudellots de la Selva
com a membres de dret del Consorci del Ter, modificant l’article 2 i l’annex dels
Estatuts, així com també la modificació de l’article 27 de dits estatuts, quedant
redactats de la següent forma:
-

Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ....Campllong i
Riudellots de la Selva...
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-

Inclusió en l’annex dels estatuts: Campllong – Tram 1*; Riudellots de la
Selva – Tram 2*.

-

Modificació de l’article 27 dels Estatuts, en el sentit següent:
o

Supressió del final de l’article on s’estableix “...En el cas dels
Consells Comarcals, aquests no hi aporten cap quantitat i en
formen part amb veu i sense vot”, substituint el mateix pel
següent redactat: “...En el cas dels Consells Comarcals, aquests
gaudiran de veu i vot i realitzaran una aportació que l’Assemblea
fixarà”.

o

S’afegiria un paràgraf a l’article 27 dels estatuts: “Les quanties
fixades en l’annex dels estatuts referents a les aportacions dels
ens consorciats s’incrementaran anualment en funció de la
variació a l’alça de l’IPC de Catalunya que dictamini l’INE o
organisme equivalent que el substitueixi”.

3. En els mateixos acords es va aprovar sotmetre l’expedient de modificació,

sol·licitant la ratificació de la modificació per part de cada un dels seus
membres.
4.

Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la
Comissió informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 21 de novembre de
2019.

Fonaments de dret
I.
L’article 118 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
preveu que els Consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica
pròpia i diferenciada, creades per diverses administracions públiques o entitats
integrants del sector públic institucional, entre sí o amb la participació
d’entitats privades pel desenvolupament d’activitats d’interès comú a totes
elles dins de l’àmbit de les seves competències. Els articles 119 i següents del
citat text legal regulen el règim jurídic, el règim d’adscripció, el règim de
personal, pressupostari i de comptabilitat i control econòmic financer, la
creació, la dissolució, la separació i el contingut dels estatuts.

Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya(TRLMRLC) preveuen
aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els estatus.
II.

Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen
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reglamentàriament i per tant amb un major detall aquests ens. Concretament,
l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels estatuts del consorci
preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, que ha
de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i
acordada amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als
articles 313 i següents.
III. La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del

nombre legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la
LRBRL, l’article 114 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 313.2
del ROAS.
IV.

Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i
tots aquells amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la
Intervenció municipal de conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b)
del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local,
aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (TRRL), 173 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i el Reial
Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

El Ple municipal adopta els següents
ACORDS:
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords
adoptats per l’Assemblea en data 26 de setembre de 2019 pels quals es va aprovar la
modificació dels Estatuts del Consorci del Ter que consten en la part expositiva
d’aquesta resolució.
Segon. Notificar aquest acord al Consorci del Ter i delegar al Consorci la gestió per a la
informació pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació
per la totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al
Registre d’Entitats Locals de la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
De fet els estatuts del consorci del Ter diuen que quan s’incorporin membres nous cal que
siguin aprovats de forma expressa per l’ens que formen part del consorci, en aquest cas
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s’incorporen Campllong i Riudellots i com a membres del consorci ho hem d’apropar perquè
s’incorporin i a més a més pel que fa als Consells Comarcals que abans formaven part del
Consorci amb veu però sense vot i no pagaven cap quota i ara s’ha parlat amb ells i el que
farem és que tindran veu i vot i pagaran una quota. Aquesta quota serà fixada per
l’assemblea i finalment l‘últim punt de modificació és la variació de l’ I.P.C. en les quotes
fixades anteriorment.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El nostre grup, tal com vam exposar en la informativa estem d’acord amb aquest punt i a
més a més hi haurà més gent i això vol dir que es tindrà que pagar menys.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 13 assistents
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila,
Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi
Blanquez Berenguer, Esteve Trias Caparrós. PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat,
Imma Jiménez Pla i Antoni Ruiz Palma.

6. Modificació de l’establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i
indemnitzacions dels membres de la corporació, i assignació de la dotació econòmica
del regidor d’Obres i Serveis. Cartipàs 2019-2023. Exp 829
Antecedents
El Ple de 27 de juny de 2019 un cop constituït l’Ajuntament en data 15 de juny com a
conseqüència de les eleccions locals de 26 de maig de 2019 va establir el règim de
dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, i
assignació de la dotació econòmica als grups polít ics municipals, va acordar establir que:
-

El Sr. Jordi Blanquez Berenguer, regidor de la corporació exerceixi el seu càrrec
amb dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 10 hores setmanals i unes
retribucions de 6.000 € bruts anuals.
Atès que el regidor d’obra pública, brigada i serveis municipals actualment realitza més
hores setmanals per a exercir les tasques pròpies de la seva regidoria.
Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 21 de novembre de 2019.

Fonaments de dret
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1r.- Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
2n.- en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d'aquestes retribucions estarà
sotmesa al règim que estableix l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
3r.- articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local; 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 13 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre.
El Ple adopta el següent ACORD:
Primer.- Establir que el Sr Jordi Blanquez Berenguer, exerceixi el seu càrrec amb
dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals i unes retribucions
de 7.800 € bruts anuals amb efectes d’1 de gener de 2020.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat i donar trasllat als serveis econòmics.
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la
corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica
municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula al senyora alcaldessa:
El nostre regidor Jordi Blanquez, està dedicant al poble moltíssimes més hores de les que
posava en el cartipàs, eren deu hores setmanals. Tots els membres de l’equip ho hem vist.
Estic segura que també ho heu notat a l’oposició aleshores nosaltres hem proposat que com
a mínim cobri com els tinents d’alcalde. De tal manera que abans cobrava 6.000 € bruts i
anuals amb la dedicació de 10 hores i ara passarà a cobrar 7.800€ amb una dedicació
aproximada de 20 hores. Això vol dir un increment anual de 1.800 € només, perquè no és pot
més i són uns 150€ mensuals bruts. Creiem que és de justícia i el poble se’n veurà beneficiat,
sense cap mena de dubte.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:

P à g i n a 9 | 38

El nostre grup, en el Ple de les retribucions vàrem fer el vot d’abstenció i seguirem amb la
mateixa línia, això no vol dir que en Jordi no faci la feina que té que fer. Nosaltres ens
mantenim en el que vàrem votar en el passat Ple sobre el punt de les retribucions.
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.
Abstenció: PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jiménez Pla i Antoni Ruiz
Palma.
7. Aprovació inicial del Pla Director de les instal·lacions en alta d’aigua potable del
municipi d’Anglès, de data febrer de 2009 redactat per l’enginyer Industrial Àlex
Barceló i Llauger. Exp 1409.
- Queda sobre la taula.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
De fet aquest punt l’hem retirat, perquè si bé estava aprovat per l’enginyer que hi havia
hagut a l’Ajuntament en el 2009, l’actual enginyer no l’ha mirat i l’hi hem demanat que ho
mirés, preferim que ho miri. Simplement és això i com que hem esperat 10 anys per aprovar
un pla no vindrà pas d’un mes més.

8.- Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal núm.16 relativa a
l'ocupació del domini públic.
Antecedents
Vista la Memòria d’Alcaldia i del Regidor d’Hisenda i Patrimoni de 18 de novembre de
2019 la que es justifica la necessitat de modificar l’Ordenança Fiscal núm.16 reguladora
de la taxa per a l’ocupació del domini públic.
Vist l’informe de secretaria de data 21 de novembre de 2019.
Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 21 de novembre de 2019.

Fonaments de Dret
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EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vist que en el present cas la modificació de l’ordenança fiscal 16 no comporta modificació
de l’import de les taxes no és necessari l’informe tècnic econòmic a què es refereix
l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

El Ple adopta el següent A C O R D
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm 16
reguladora de la taxa per l’ocupació del domini públic que haurà de regir per a l’exercici
2020 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament el present acord
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada, durant el termini
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de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’ordenança, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Tercer.- Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
En aquest cas l’ordenança d’ocupació, que és una ordenança aprovada des de fa molts anys,
per tant hi havia algunes coses que estan una mica desfasades i bàsicament el que s’ha fet
és tornar-la a redactar de forma més entenedora adequant-la a la legislació vigent en tots
els punts i a nivell de taxes continuen les mateixes que hi havien per tant no és modifiquen
els preciós a excepció. El que sí que s’ha redactat és el que afectava i el que no afectava i per
tant amb el que no afecta ara ja no s’ha de pagar pels talls, per l’ocupació de la via pública
amb motiu de la descarrega de llenya, gasoil, mobles i similars. La resta de qüestions són les
mateixes que hi havien però redactades i adequades a la legislació vigent, en aquest cas per
la nostra T.A.G. Jurídica.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Es posen alguns conceptes, no perquè si investiguem conceptes del tall de la via pública,
aquí hi surten uns preus.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
S’ajusten amb els trams horaris però...
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Abans hi havia tres conceptes i ara passen a dos?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Si, és reajusten a aquests conceptes i prou s’han disminuït les valoracions globals.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
El que veig és que heu tret l’ocupació de via pública al casc antic que hi havia una subvenció
del 95% això ho heu tret.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No, no s’ha tret.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Estava al punt 12.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Està, està.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Abans estava al punt 12. Jo veig que al punt 12, ho us ho heu saltat, o....
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No, no, bonificacions, és el punt article 5è i excepcions, bonificacions a petició de la persona
interessada és podrà aplicar una bonificació del 95%.
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Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Ho heu tret del 6 hi ho heu posat al 5.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Exacte és aquesta reordenació que t’he parlat.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
D’acord, està molt bé que hàgiu tret la Llei, això és una de les coses que P.A.U sempre ens
havíem queixat. Aquest punt votarem a favor.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Us havíeu queixat, però també havíeu votat a favor d’aquesta ordenança.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Era una ordenança que havíem votat però mai s’havia tocat aquest tema.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Es votarà a favor.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 13 assistents
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila,
Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi
Blanquez Berenguer, Esteve Trias Caparrós. PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat,
Imma Jiménez Pla i Antoni Ruiz Palma.

9. Increment límit quantitat global destinada a l'assignació de gratificacions
extraordinàries als agents de policia local. Exp 217.
Antecedents
Primer.- El Ple de la corporació, en sessió extraordinària celebrada el 07 de març de 2019,
va determinar que la quantia global destinada a l’assignació de gratificacions
extraordinàries als agents de policial local seria de 1.500,00 €.
Segon.- Vist l’informe de la secretària municipal de data 04 de març de 2019, pel que fa
l’aprovació per part del Ple de la determinació de la quantitat global destinada a
l’assignació de gratificacions als funcionaris, d’acord amb l’article 6.1. del Reial Decret
861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de retribucions dels Funcionaris
d'Administració Local.
Tercer.- El Ple de la Corporació, en la sessió ordinària celebrada el 30 de juliol de 2019, va
adoptar l’acord d’incrementar la quantitat global destinada a l’assignació de
gratificacions extraordinàri4es als agents de la policia local fins a 15.000,00 €.
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Quart.- Atès que el nombre de baixes produïdes en l’últim període han augmentat i, per
tal de garantir el servei, s’ha hagut de procedir a la realització de serveis extraordinaris
per part del agents en actiu.
Cinquè.- Atès que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació 132 15100 per vinculació
jurídica degut als sobrants derivats de les baixes que s’han anat causant.
Sisè.- Vista la fiscalització favorable emesa per la intervenció municipal.
Setè.- Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 21 de novembre de 2019.
Fonaments de Dret
 Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
 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.
 Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de retribucions
dels Funcionaris d'Administració Local
 Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel què aprova el Text Refós de la
Llei de l'Estatut dels Treballadors.
 Vist que es disposa de crèdit adequat i suficient a les aplicacions de capítol 1 per
procedir a realitzar una transferència de crèdit entre aplicacions.

El Ple adopta el següent ACORD:
PRIMER.- De conformitat amb la partida 132 15100 del pressupost municipal per
l'exercici 2019, incrementar la quantitat global destinada a l'assignació de gratificacions
extraordinàries als agents de policia local en un import de 10.000,00 €, és a dir, fins a un
màxim de 25.000,00 €.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a l'alcaldia.
TERCER.- Notificar el present acord als membres de la mesa general de negociació, on ja
hi ha inclosos els representants sindicals.
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INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Recordareu que vàrem aprovar una modificació de crèdit per 15.000 €, perquè la policia
pogués fer hores extraordinàries per dotar les baixes que teníem en aquell moment, doncs
bé, resulta que hi ha hagut una altra baixa per l’operació a un agent que està en recuperació,
però ens veiem obligats a incrementar aquest import i a augmentar aquests diners. Aquesta
és la proposta i a afegir que tot i que no va lligat amb aquest punt, afegim informació, doncs
que la setmana passada és va aprovar per junta les bases per la convocatòria de dues places
de funcionari d’agent de la policia local, més una borsa i que això doncs, seguirà el seu curs i
esperem que s’ha de publicar al B.O.P i donar un temps perquè la gent presenti currículums i
després fer les proves. Esperem que al gener podrem tenir això, dos funcionaris i un interí que
precisament també havíem parlat que els interins estaven prohibits pel T. C.J. en una
sentència però resulta que
Pren la paraula la senyora Interventora:
El Suprem.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
El suprem, però després el Constitucional si no vaig errada, va dir que si que és podrien tenir.
Tindrem que acabar l’any i després quan podrem fer les proves.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El nostre grup en aquest punt també hi votarem a favor perquè veiem que manquen efectius
de la policies que han de fer hores i les hores vol dir temps i el temps vol dir torns, molts
d’aquests torns malauradament la policia ho han de fer només amb un agent i per això la
contesta que ha donat la senyora alcaldessa que és crearien dues places més, doncs,
nosaltres ho acollim com una cosa molt positiva. A més a més si els interins ja no són
prohibits jo en convocaria més.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, de fet, estem limitats pels informes de secretària.
Pren la paraula la senyora interventora:
No podem convocar més que places creades i a més a més es tracta de reposicions.
Aleshores és deixa una borsa, i quan queda una vacant s’agafa, però no podem agafar-ne
més, només quan queda una vacant.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
La convocatòria diu dos places de funcionaris i una borsa, i d’aquí podem anar estirant. Dos
funcionaris i un interí.
Pren la paraula la senyora interventora:
Exacte.
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Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres votarem a favor d’aquest punt.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 13 assistents
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila,
Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi
Blanquez Berenguer, Esteve Trias Caparrós. PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat,
Imma Jiménez Pla i Antoni Ruiz Palma.

10.- Aprovació inicial del Pressupost 2020, de les bases d'execució, subvencions
nominatives i del catàleg de llocs de treball. Exp 1269.
Atès els art icles 162 a 171 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 i els art icles 2 a 23 del RD
500/90, que desenvolupa el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/88, de 28 de
desembre, i una vegada acomplerts els requisits legals que hi resulten, amb la realització
dels documents necessaris i els informes preceptius.
Atès que els art icles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim
local, 126 i 127 del Reial Decret legislatiu 871/1986, de 18 d'abril , determinen que les
Corporacions locals aprovaran anyalment en ocasió del pressupost, la plant illa de
personal que comprendrà tots els llocs de treball degudament classificats, reservats a
funcionaris i personal laboral i eventual i que els art icles 126 i 127 del Reial Decret
legislatiu 871/1986, de 18 d'abril, contenen els principis informadors per a l'elaboració de
les plant illes així com el procediment per a la seva aprovació.
Vistos la memòria d’alcaldia, la memòria econòmic financera, i els informes
d’Intervenció.
Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 21 de novembre de 2019.

El Ple adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l'exercici del 2020, el resum del
qual a nivell de Capítols, és el següent:
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capítol 1
capítol 2
capítol 3
capítol 4
capítol 5
capítol 6
capítol 7
capítol 8
capítol 9
TOTAL

INGRESSOS
PRESS. 2020
2.254.219,24
35.000,00
1.315.011,74
1.373.563,22
22.843,40
10.000,00
450.165,29
0,00
330.000,00
5.790.802,89

%
38,9%
0,6%
22,7%
23,7%
0,4%
0,2%
7,8%
0,0%
5,7%
100,0%

capítol 1
capítol 2
capítol 3
capítol 4
capítol 5
capítol 6
capítol 7
capítol 8
capítol 9
TOTAL

DESPESES VARIACIÓ
PRESS. 2020
2.077.658,42
35,9%
2.182.594,62
37,7%
22.335,17
0,4%
132.607,54
2,3%
6.012,87
0,1%
1.039.575,74
18,0%
0,00
0,0%
0,00
0,0%
330.018,52
5,7%
5.790.802,87
100,0%

Segon.- Aprovar les Bases d'execució del pressupost, amb les subvencions nominat ives
que hi recull.
Tercer.- Aprovar la plant illa del personal per a l'any 2020, segons la documentació
incorporada en l'expedient del pressupost.
Quart.- Exposar al públic l'esmentat Pressupost pel termini de quinze dies a la
intervenció municipal d'aquest ajuntament, mitjançant Edicte en el BOP i taulers
d'anuncis de la Corporació als efectes d'examen i possibles reclamacions pels interessats.
Aquest acord es considerà efect iu si no es produeixen reclamacions en contra durant el
termini d'exposició pública, i estarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan s'hagi
complert el que disposen l'art icle 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local, i l'art icle 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas que exposa la següent presentació:
APROVACIÓ PRESSUPOST 2020
PRESSUPOST 2020 - OBJECTIUS
•
–

Què pretenem aconseguir:
Servir a les persones:
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•
Incrementant un 14% les partides de serveis socials
•
Ensenyament i esports augmenten un 10,1%
•
Policia puja el 20% el seu pressupost
•
Condicionar 2 pisos per a usos socials per 70.000 €
–
Dinamitzar el nostre poble:
•
S’inicia un projecte amb finançament Europeu per continuar desenvolupant el
nostre potencial Cultural i Industrial
•
El pressupost de Cultura augmenta gairebé un 3%
•
Es mantenen les aportacions per Fires, Festes i Mercats.
–
Mantenir i millorar les infraestructures i edificis:
•
Clavegueram
•
Enllumenat
•
Burés – Nau 3: Teulades, climatització, insonorització
•
Pla d’accessibilitat dels edificis i els carrers
•
Criteris emprats:
–
Prudència en els ingressos
–
Consideració exhaustiva de les despeses
–
Contingència en el pressupost fruit de la política de l’equip de Govern
–
Equilibri pressupostari
•
Eines desenvolupades com a punt de partida:
–
Plans directors i projectes de: Sanejament, Lluminària, Quadres elèctrics
–
Previsió de conservació dels Edificis, carrers
– Pla d’acció 2019-2023
VARIACIÓ

INGRESSOS

%

PRES 2020 PRES 2019
1. Impostos

2.254.219

2.206.668

2,2%

35.000

35.000

0,0%

3. Taxes

1.315.012

1.282.515

2,5%

4. Transferències

1.373.563

1.349.000

1,8%

5. Lloguers/Concessions

22.843

31.356

-27,1%

6. Venda Actius

10.000

10.000

0,0%

7. Subvencions

450.165

483.879

-7,0%

9. Préstecs

330.000

380.000

-13,2%

5.790.803

5.778.419

0,2%

2. ICIO

TOTAL

DESPESES

VARIACIÓ
P à g i n a 18 | 38

PRES 2020

PRES 2019

1. Personal

2.077.658

1.839.248

13,0%

2. Serveis externs

2.182.595

2.065.162

5,7%

22.335

41.006

-45,5%

132.608

108.218

22,5%

6.013

10.000

-39,9%

1.039.576

1.322.185

-21,4%

0

10.000

-100,0%

330.019

382.600

-13,7%

5.790.803

5.778.419

0,2%

3. Interessos bancs
4. Convenis / Transferències
5. Fons Contingència
6. Inversions
7. Subvencions
9. Préstecs
TOTAL

EVOLUCIÓ ENDEUTAMENT
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COMPARATIVA PRINCIPALS DESPESES 2020 - 2019
PERSONAL
Es doten pressupostos a la gairebé totalitat de places del catàleg
Es preveu que els PGE aprovaran l’increment del 2,5%
Es dota una plaça d’arquitecte (60% jornada), agent de policia i es consoliden el tècnic de
gestió de secretaria, TAG d’intervenció i peó de brigada
Tot això seguint el marc de la RLT aprovada al 2019
COMPARATIVA SERVEIS EXTERNS 2020 - 2019
PARTIDA

SERVEIS EXTERNS

2019

2020 INCREMENT

%

2. 065.1 62

2. 182. 595

117.433

5, 7%

CANON RESIDUS

116.700

171.630

54.930

47,1%

RECOLLIDA DEIXALLES

277.400

305.994

28.594

10,3%

TOTAL DEIXALLES

394. 100

477. 624

83. 524

21, 2%

ESTUDIS I TREBALLS
URBANISME

28.500

70.000

41.500

145,6%

ENLLUMENAT EXTERIOR

89.500

69.350

-20.150

-22,5%
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INVERSIONS 2020
INVERSIONS 2020
TEULADES NAU-3 BURÉS

IMPORT TOTAL PRESSUPOS
T 2020
300.000,00
300.000

28,9%

INVERSIONS CLAVAGUEREM

450.000,00

205.000

19,7%

INVERSIONS PECT-FEDER (Polivalent i Vapor)

165.000,00

165.000

15,9%

1.036.209,36

160.896

15,5%

110.000,00

90.000

8,7%

REHABILITACIÓ HABITATGES (PMHS)

70.000,00

70.000

6,7%

SENYALS DE TRÀNSIT

10.000,00

10.000

1,0%

MOBILIARI

9.000,00

9.000

0,9%

MOBILIARI URBÀ

8.080,00

8.080

0,8%

INVERSIONS A LA BIBLIOTECA

6.000,00

6.000

0,6%

PETITES INVERSIONS

26.720,77

15.600,00

1,5%

1.039.576

100%

INVERSIONS ENLLUMENAT PUBLIC
INVERSIONS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

ARRANJANENT PLAÇA DELS PALILLOS
Tancaments Pompeu Fabra

140.000,00
50.000,00

2.381.010,13
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INVERSIONS 2020 - ENLLUMENAT

INVERSIONS 2020 – SANEJAMENT
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INVERSIONS 2020

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Referent al pressupost, primerament ens hem fixat uns objectius per fer aquest pressupost,
que encara que la part numèrica m’hagi tocat a mi treballar-la, l’hem fet entre tot l’equip
que és el compte i dintre d’aquests object ius el que pretenem aconseguir es: Servir a les
persones, incrementar un 14% les partides a serveis socials, ensenyament i esports
augmenten un 10,1 % policia ens augmentarà un 20% el pressupost. Condicionarem dos
pisos per a usos socials per uns 70.000 € volem dinamitzar el poble. Iniciarem un projecte
amb finançament europeu per continuar desenvolupant el nostre potencial cultural i
industrial basat en la Burés i el Vapor, el pressupost de cultura ens augmenta un 3%,
mantenim les aportacions per fires, festes i mercats i després hi ha el capítol per mantenir i
millorar les infraestructures i edificis, que aquí hi ha el clavegueram l’enllumenat les
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teulades de la nau 3 de la Burés, i la climatització i insonorització d’aquesta nau. També,
farem un pla de accessibilitat de carrers i edificis del poble. A partir d’aquí hi ha els criteris
que se’ns exigeixen per fer qualsevol pressupost i que ens auto-exigim com és la prudència
dels ingressos, la consideració exhaustiva de les despeses la contingència del pressupost
fruit de la política de ........ i el equilibri pressupostari. Hem utilitzat unes eines que hi anem
treballant des de fa uns anys com són els plans directors de projectes sanejament de
lluminària i quadres elèctrics de previsió de conservació de edificis i carrers i el pla d’acció
que ja vàrem dissenyar fa un any i escaig del 2019 al 2023. De tot això ha sortit el següent
pressupost d’Ingressos en aquest cas tenim a nivell d’impostos ens augmenta un 2,2 %,
aquest augment bàsicament és degut al augment que ja vàrem aprovar en les ordenances,
vàrem aprovar inicialment en les ordenances del ple passat en un 3% del I.B.I. La resta
d’impostos es queden iguals . L’I.C.I. és manté, a nivell de taxes l’augment de recaptació és
d’un 2,5% . Passem 1.282.000 a 1.315.000€. Aquí hi ha dos factors un és l’augment
d’activitat amb temes com la piscina i altres taxes que hi han i l’altra és un increment de
taxes del 2.5% a la llar d’infants en les quotes principals de la llar d’infants i un
reajustament de quota de la piscina i algun altre reajustament en la llar d’infants.
Les transferències que ens venen de l’Estat de la Generalitat o de la Diputació augmenten un
1’8%, de 1.349.000 a 1.373.000, els lloguers ens baixen, però de fet no ens baixen la realitat
és que hi ha una partida de diferència, una partida que acabarà a taxes degut al canvi de
consideració. A nivell de subvencions pràcticament comptem tenir el mateix que teníem
pressupostat per l’any passat de 483 a 450, aquestes són les que tenim més o menys
assegurades i a partir d’aquí les que puguem obtenir. A nivell de finançament i préstecs l’any
passat teníem 280.000 i aquest any 330.000, ara ho explicaré amb les despeses el perquè
d’aquesta baixada.
Si trèiem el capítol de despeses veiem que l’any passat amortitzàvem 382.000 € i aquest any
370.000. No ens volem endeutar més, tenim el nivell d’endeutament que tenim a data
d’avui, després ja en parlarem i per això hi ha aquesta disminució, i aquests préstecs serviran
per realitzar inversions.
A nivell de despeses la partida més important o la de les més importants és la de personal,
aquí augmenta un 13% . L’augment en bona part bé donat per la valoració dels llocs de
treball que es va realitzar a finals de la legislatura passada, on l’augment era considerable
al final era d’uns 140.000 € a nivell de cost dels quals en el pressupost del 2019 no estaven
contemplats, només ni havien contemplats 30.000. i en aquest any, enguany els tindrem
tots 140.000. Aquí hi ha considerat un 2,5% d’increment que és el que previsiblement podria
ser si s’aproven els pressupostos generals de l’estat i a més a més la dotació de les diferents
places que després comentarem.
En serveis externs, passem de 2.065.000€ a 2.282.000€ un increment d’un 5’7 després un
comentaré una mica el detall de les partides que belluguen més, i a nivell financer baixen els
capítols d’interessos que passem de 41.000 a 22.000 hi ha amortitzacions de les que hem
parlat abans que disminuïm 52.000 € gràcies a les amortitzacions anticipades que hem anat
fent. D’entrada mantenim el deute a nivell pressupostari evidentment i cada any ho hem
anat fent, a mesura que hi ha partides que perquè no s’ executa en el pressupost o perquè en
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inversions tenim determinades baixes, doncs, ho apliquem en amortitzacions anticipades
per anar reduint el deute. En aquests moments hem arribat en un nivell que ens permet
doncs, no tenir, només que pensar en reduir deute.
A nivell de convenis i transferències, aquí són subvencions a entitats i altres, convenis amb
el Consell Comarcal i convenis que molts estan enfocats a turisme i d’altres aspectes, doncs
aquí passem de 108.000 a 132.000 €. Finalment, a nivell d’inversions l’any passat teníem un
pressupostat 1.322.000 i aquest any 1.039.000 a càrrec del pressupost d’enguany a part ir
d’aquí a nivell d’endeutament el que comentàvem hem passat d’una situació que era
heretada d’abans de vosaltres hem anat disminuint de forma important dels vuit milions
vuit cents que és va arribar i tancarem l’any amb 2.637.000 €. L’any vinent comptem
mantenir-ho en aquest mateix nivell i en tot el que sigui amb execució i amb el romanent que
es generi el 2019, doncs ho aplicarem amb amortitzacions anticipades o a inversions
necessàries.
A nivell de percentatge, el mateix, la disminució del percentatge és molt important ens hem
situat fregant el 50% i per tant la situació ja és diferent i a més a més amb un context on els
tipus d’interès són molt baixos, estem pagant gairebé, 0, en alguns dels préstecs que tenim,
algun paguem més, però és que estava negociat des de fa temps, el que paguem més era
negociat des de fa 11 o 12 anys . En definitiva tot el que estem parlant aquí significa que hi
havia alguns determinats productes de derivats que fan encarir aquests percentatges però
que no és poden eliminar perquè encara seria superior el cost que tindria.
A nivell de despeses, el que comentàvem, en personal la totalitat de les places del catàleg,
el 2.5% d’increment segons els pressupostos generals de l’estat . És dota una plaça
d’arquitecte amb el 60% de la jornada, un agent de policia més, és consoliden els tècnics de
gest ió de secretària el tècnic d’intervenció i el peó de brigada, que els hem tingut només una
part de l’any, per tant, evidentment suposen un increment extra a nivell de pressupost per al
2020 i en la relació d’aquests llocs de treball aprovats el 2019.
Si mirem a serveis externs que és una de les altres partides que augmenten veiem que
passem de 2.065.000 a 2.182.000 uns 117.000 €, aquí he volgut marcar algunes de les
part ides que més augmenten. Les partides que més augmenten són el cànon de residus que
hem passat d’un pressupost de 116.000 € a 171.000 € ens augmenta pràcticament 55.000 €.
Ens augmenta la recollida de deixalles que hem passat de 277.000 a 306.000 € per tant són
28.500, tot això fa un augment de 83.500 €. Aquesta partida no para d’augmentar. No para
d’augmentar perquè el cànon de residus perquè hi ha un decret europeu que el 2021 s’aplica i
que els percentatges són més grans. Si que pot parar si aprenem a reciclar més i millor. A
Anglès, ara estem en uns índex de reciclatge molt baixos, tenim molts camps per recórrer
estem al voltant del 30 i tindríem que arribar al 60 i per anar bé més amunt, quan més
amunt arribem menys pagarem a nivell de deixalles i residus . Enguany aquests 83.000 € els
hem pogut aguantar sense tenir que tocar tarifes, sense tocar taxes, però l’any que bé serà
aplicable al 100 per 100 del decret europeu i quan no aprenguem a reciclar tindrem que tocar
taxes, per tant demano a tots plegats, demanarem a la població que és millori tot el tema
del reciclatge, perquè és absolutament necessari, de fet ja , en les ordenances fiscals
començarem a introduir alguna modificació per portar les coses a la deixalleria i augmentar
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aquest percentatge, és un camí que ens pot estalviar augmentar els impostos i que està a
l’abast nostre, a l’abast de tothom i a cada un en particular.
Una de les coses que ens augmenta és el concepte d’estudis i treballs d’urbanisme que
passarà de 28.500 a 70.000, aquí hi ha dos factors importants, un és el pla d’accessibilitat
que hi ha una partida important de 35.000 € i una altra partida, em disculpareu però ara
se’m ha anat del cap també important amb 25.000 €.
En el capítol de partides que baixen tenim el cost del enllumenat exterior, tant el que és el
consum, com el manteniment . Aquest any ja es començarà a notar una mica la baixada
perquè ens estalviarem euros de manteniment perquè tirem endavant el projecte
d’enllumenat tant de quadres elèctrics com d’enllumenat hi haurà una disminució del
consum que aquesta només és notarà durant un parell o tres de mesos al any, però que l’any
següent el 2021, és notarà durant tot l’any, segons els estudis que s’han fet, podria arribar a
baixar entre 50 i 60.000 € per tant les inversions que fem el que cerquem és aquest estalvi i
no només econòmic sinó també a nivell ambiental que reduint el consum també reduïm el
CO2 que emetem.
Si anem al capítol d’inversions, aquí les inversions que hem de dur a terme d’aquest color
gris i que van a càrrec del pressupost, la diferència o que ja teníem en pressupost del 2019, hi
n’hi havia alguna altre que no s’havia pogut executar. En aquest cas ja ho hem comentat,
manteniments importants com les teulades de la Burés, el clavegueram, la inversió del
P.E.C- F.E.D.E.R que és aquest projecte europeu en conjunt amb d’altres poblacions que
tenen potencial industrial, aquí hi va la climatització i insonorització de la Burés i un aspecte
més del projecte, és el museïtzar tota la part del vapor i treure-li més valor. La inversió en
enllumenat públic, aquesta és la més important de totes, els projectes ja estan acabats
solament queda la licitació. Les inversions en les instal·lacions esportives, el que us
explicava que ara s’ha encarregat el projecte i de cares a l’any que bé seria executar la
primera fase d’aquests 110.000 €. La rehabilitació d’habitatges, condicionar dos pisos per a
usos socials i després hi ha inversions de menys volum, però també molt necessàries com
senyals de trànsit mobiliari per als diferents departaments, mobiliari urbà i inversions a la
biblioteca, també un altre conjunt de petites inversions que no us detallo i després hi ha
l’arranjament de la plaça dels “Palillos”, a càrrec del pressupost del 2019 i els tancament del
Col·legi Pompeu Fabra que estava dins els pressupostos participatius per enguany però que
per manca de temps dels serveis tècnics no hem pogut desenvolupar i que desenvoluparem
durant el 2020, tot això fa que esperem que es puguin invertir aquests 2.381.000 € dels quals
1.39.000, aniran a càrrec del pressupost del 2020. L’Enllumenat afecta a tot el poble en
aquest mapa amb diferents colors és veuen les diferents intensitats lumíniques, el que es
farà serà regular-ho perquè totes estiguin segons normativa. Aquí, perquè us feu una idea el
que és vermell vol dir que ara tenim més llum del compte o més intensitat lumínica del
compte, el que és verd és correcte i el que és blau és que en tenim menys del compte .
A nivell de sanejament això és el pla director del sanejament esquematitzat. La inversió del
clavegueram és aquí, els colors van al revés els colors, el verd és el que està més fotut, per
dir-ho d’alguna manera, les inversions primeres que tenim plantejades amb aquests 450.000
€ estan en aquesta zona, la zona del carrer Pio XII, la zona del carrer Sant Miquel, la zona
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d’aquest carrer paral·lel entre Sant Miquel i la Verneda, aquí si que és de les zones més
urgents de treballar i després aquest color taronja i aquest color verd d’aquí el carrer del nord
i el carrer de la Verneda també les faríem per deixar tancada una mica tota aquesta àrea ja
que també hi ha tota la zona de la plaça dels “palillos” i així aquesta àrea ens quedaria
tancada, després en propers anys ja vindrien les zones en taronja que són les següents en el
grau que tocaria en el pla director de sanejament i per més endavant les zones en vermell.
En alguna de les zones en vermell ja hi estem treballant juntament amb la Cellera i l’A.C.A. i
el Consell Comarcal que han de fer la connexió del clavegueram de la Cellera a la
depuradora d’Anglès, i el que estem treballant és perquè ens permetin punjar el tub que hi
ha d’anar perquè després ens estalviem de fer tota aquesta barbaritat d’aquí a baix, que és
una inversió a fer a anys vista però que igualment es tindria que fer i ens la estalviaríem i
està valorada sobre el pla director de sanejament sobre més de 300.000 €. Tot això ens ho
estalviaríem si poguéssim connectar directament el nostre clavegueram.
A partir d’aquí diferents imatges d’inversions al Pompeu Fabra, la plaça dels “Palillos”, la
zona de la Burés, la lluminària i en aquest cas la zona de les instal·lacions esportives on hi
ha les principals inversions bé és portar a aprovació això, i el que vulgueu preguntar.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Amb el tema del pressupost veiem que és un pressupost força igual que l’any passat més o
menys la única cosa que canvia una mica són les ordenances amb el tema dels ingressos que
és tema de la pujada. Aquí amb el tema dels ingressos no hi estaríem d’acord amb aquest
tema com vàrem dir en el seu moment nosaltres no haguéssim anat per aquí, haguéssim
anat més amb l’estalvi d’alguna partida i amb el tema de les despeses estem veien que el
tema del personal està pujant molt i més perquè hi ha dos anys que anem un 26 i un 27 % .
Una cosa que també estem veient que està pujant molt en el tema de despesa és el tema
d’òrgans de govern hem passat més o menys de 77.000 € perquè veig que ho han tret de
l’altra capítol hem passat a 87.000 i després amb el tema d’inversions, en alguns hi estem
d’acord i alguns seria començar a arreglar una mica la sala de Santa Magdalena i un tema
que portem anys que no se si seria de L’Ajuntament o potser és tindria que mirar a Patrimoni
o Cultura, per veure si ens poden subvencionar el tema de la trona que és un edifici que
s’està desplomant i que convindria començar a fer una mica d’arranjament , això és amb el
tema d’inversions. Amb el tema de subvencions nominatives n’hi heu posat dues mes.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Si, és el Pompeu Fabra, F.E.D.A.C i ja una subvenció nominativa pel futbol perquè aquest
any celebren el centenari.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
És nominativa el futbol? No hi era.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Si, és que ho vàrem deixar i ho vàrem penjar més endavant.
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Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
De quant és?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
De 3.000€. S’ha pujat la subvenció nominativa de càritas que s’ha pujat de 7.500 a 8000 €.
Una subvenció que rebien les escoles que s’havia fet en diferents formats s’ha concretat en
nominativa de 1.200€ pel Pompeu Fabra i 800€ per a la Vall dels Àngels, per fer-ho
equivalent amb el volum que tenen a cada escola i per destinar amb temes de noves
tecnologies.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Portem un parell d’anys fent-ho hi hem anat cercant.
Pren la paraula la senyora interventora:
Havíem comprat material però al final el millor és fer un conveni que justifiqui les compres.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Sí, estem d’acord.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
I, ara contestant una mica alguns dels punts: Demanem fer més inversions però que no és
toquin els ingressos, aquí la balança queda desequilibrada.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Tal com li vaig dir no és pujar els ingressos sinó que és treure despesa. Exemple, Les Gales
d’Anglès, vostès les tenen pressupostades a 85.000 €, quan ja d’entrada d’ingressos pensen
treure 50.000 o 53.000 €. Si no recordo malament, aquí hi ha un dèficit de 30.000 €. Si ja en
recollim amb el tema del I.B.I. 45.000 o 30.000, podríem anar per aquí. No ho sé, escolti,
tampoc el critico, cadascú fa l’esforç que ha de fer. Nosaltres haguéssim anat per aquí.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Al final, com si es fan Gales, el dèficit no el provoca els actes que és faran de cara el carrer
culturalment, entenc que les Gales, amb menys o més grau, totes són deficitàries, diguemne per definició que són les festes Majors i que han estat deficitàries sempre. A nivell de la
inversió a Santa Magdalena, si no ho vàrem fer en el moment en que hi havia una subvenció
del 75%, doncs, tindrem que fer-ho en un altre moment en que hi hagi una subvenció
important ho igualment que la Trona que son coses que, sobretot la Trona, són coses que
tenim “In mente”, però invertim molt en el casc antic i hem de trobar una subvenció
important per dur-la a terme i evidentment parlarem amb patrimoni, parlarem amb cultura,
hi hem parlat i parlarem per mirar d’incloure aquests capítols aquí, però en el moment en
que és pugui perquè hem de repartir una mica per les necessitats. Clar, per fer un pressupost
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d’inversions, doncs, ens les hem vist i desitjat per quadrar els números i portar a cap lo
necessari, al final és l’enllumenat públic, quadres que no estan com tindrien que estar, no
d’ara, sinó de la tira d’anys, i que en parlem i en repetides vegades i és una inversió per
estalviar diners perquè al final ens permetrà estalviar de l’ordre de, les millors perspectives
ens diuen uns 70.000 €, però bé no siguem tant optimistes i deixem-ho entre, 50 i 70.000 €.
El clavegueram, sabem que és un dels dèficits endèmics del poble i per tant toca. Quina
suprimim d’aquestes inversions?. És clar, aquest és el tema que costa, al posar-ho tot sobre
la balança al final hem decidit que cal fer aquestes perquè són prioritàries.
A nivell d’òrgans de govern que has comentat si l’import global ha augmentat, soms més a
l’equip de govern que no érem, però no s’ha augmentat a títol individual s’ha cercat
l’equilibri amb el que ja hi havia fins ara. Evidentment a nivell global pujarà algun € més . És
així!
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
En vistes d’això, el nostre grup ens abstindrem.
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.
Abstenció: PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jiménez Pla i Antoni Ruiz
Palma.
11.- Aprovació del Conveni de col·laboració en què s’estableixen les condicions
d’adhesió al catàleg de béns i productes homologats i els subministraments
d’adquisició centralitzada, entre l’Ajuntament i la Generalitat. Exp 1575.
Antecedents de fet
Vista la necessitat que té l’Ajuntament d’Anglès d’agilitzar els procediments d’adquisició
de béns com els que es troben al catàleg de la Comissió Central de Subministraments de
la Generalitat de Catalunya.
Vista la memòria de l’Alcaldessa de l’Ajuntament d’Anglès, de data 22 d’octubre.
Vist l’informe jurídic favorable emès en data 23 d’octubre pel TGAG de Secretaria.
Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 21 de novembre de 2019.
Fonaments de dret
P à g i n a 29 | 38

1r.- 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'act ivitats 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 adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni, que literalment diu:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN QUÈ S’ESTABLEIXEN LES CONDICIONS
D’ADHESIÓ AL CATÀLEG DE BÉNS I PRODUCTES HOMOLOGATS I ELS
SUBMINISTRAMENTS D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA, ENTRE L’AJUNTAMENT
D’ANGLÈS I LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Barcelona,
REUNITS
D’una part la senyora Glòria Riera i Alemany, Directora General del Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, que intervé en representació de la Generalitat de Catalunya,
segons la delegació d’atribucions conferida per acord de la Comissió Central de
Subministraments de 18 de març de 1999.
D’altra
part la senyora Àstrid Desset Desset en representació de l’Ajuntament
d’Anglès segons acord del Ple de la Corporació de data 21 de novembre de 2019.
EXPOSEN
1r Que la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de Subministraments,
ha confeccionat una relació de subministraments d’adquisició centralitzada i un catàleg
de béns i productes homologats, prèvia convocatòria dels corresponents concursos de
determinació de tipus i d’acord marc, tramitats i resolts segons els apartats g i l de l’article
182 del Text Refós de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
2n Que l’Ajuntament d’Anglès estima convenient per a la seva gestió ordinària de
compres, poder disposar de la utilització del Catàleg de béns i productes homologats i els
subministraments d’adquisició centralitzada per la Generalitat de Catalunya, tant per a la
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seva simplificació de procediment en la tramitació administrativa dels expedients de
contractació, com per a l’obtenció successiva de millores de preus i d’economies d’escala
que es deriven del procés d’agregació de compres segons consta en l’acord pres, en data
21 de novembre de 2019, amb el quòrum assenyalat en l’article 309.2 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/95, de 13
de juny.
3r Que la Generalitat de Catalunya preveu la possibilitat de formalitzar acords de
col·laboració amb les entitats locals ubicades en l’àmbit territorial de Catalunya, per a la
gestió ordinària de les seves compres, segons es desprèn de la disposició addicional
primera del Decret 96/2001, de 20 de març, sobre organització i competències per a la
contractació dels subministraments i dels seus serveis complementaris relacionats o
derivats dins l’Administració de la Generalitat i altres organismes públics.
4t Que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, articles 303 a 311 del ja esmentat Decret
179/95, de 13 de juny, i disposicions supletòries del títol 1r sobre les Administracions
Públiques i les seves relacions, de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú que reconeixen a les administracions
locals i autonòmiques atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i
administrativa en assumptes d’interès comú.
5è Que per tot això, les parts que intervenen en aquest Conveni acorden que la Generalitat
de Catalunya faciliti l’accés a la base de les dades que configuren el Catàleg de béns i
productes homologats i la relació de subministraments d’adquisició centralitzada a
l’Ajuntament d’Anglès i, si s’escau, als seus organismes autònoms per tal de poder
utilitzar els procediments de contractació centralitzada de subministraments previstos en
el Text refós de la llei de contractes de les Administracions Públiques i el decret 96/2001 de
20 de març i amb la subjecció de les següents
CLÀUSULES
1a OBJECTE
El present acord d’adhesió té per objecte establir les bases i condicions mitjançant les
quals el/la l’Ajuntament d’Anglès s’incorpora al sistema d’adquisició del Catàleg de béns i
productes homologats i d’adquisició centralitzada de la Comissió Central de
Subministraments de la Generalitat de Catalunya actualment vigents, o que s’aprovin en
el futur, en base al procediment de licitació de determinació de tipus dels béns i productes
d’utilització comuna i adquisició centralitzada.
2a ÀMBIT SUBJECTIU
El present Conveni entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Anglès es farà
extensible, si s’escau, als seus organismes autònoms, entenent-se que qualsevol menció
que es faci en el present Conveni de l’Entitat local comprendrà els seus organismes
autònoms sens perjudici d’allò disposat en l’article 3.1.f del Text refós de la llei de
contractes de les Administracions Públiques.
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3a CONCESSIÓ D’UN NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ
La Generalitat de Catalunya mitjançant, la Comissió Central de Subministraments,
lliurarà si s’escau, un número d’identificació, en el moment en què ho cregui convenient, a
les entitats i organismes que es relacionen en l’annex número 1.
4a -PROCEDIMENT DELS SUBMINISTRAMENTS SUCCESSIUS DE BÉNS I PRODUCTES
DEL CATÀLEG
Un cop l’Ajuntament d’Anglès hagi resolt el bé o producte a comprar, l’òrgan de
contractació tramitarà el corresponent expedient d’adjudicació pel procediment negociat
sense publicitat, previst en l’article 182.g del Text refós de la llei de contractes de les
Administracions Públiques i en els termes dels articles 73.4 i 92 de l’esmentat Text refós,
adoptarà la pertinent resolució d’adjudicació, prèvia verificació del compliment
d’obligacions tributàries en l’àmbit del/de la propi/ai posteriorment formalitzarà el
corresponent contracte de subministraments.
5a
PROCEDIMENT
DELS
SUBMINISTRAMENTS
D’ADQUISICIÓ
CENTRALITZADA
Un cop l’Ajuntament d’Anglès hagi resolt el bé o producte a comprar, l’òrgan de
contractació sol·licitarà a la Comissió Central de Subministraments la incorporació com
destinatari dels subministraments d’adquisició centralitzada. La sol·licitud restarà
acompanyada de l’acord de l’òrgan de contractació adient en qui delegui les competències
contractuals a la Comissió i determini el nombre d’unitats dels béns i productes a
subministrar. Així mateix, s’adjuntarà la corresponent certificació de disponibilitat de
crèdit.
6a EXECUCIÓ DE LES GARANTIES DEFINITIVES DELS CONTRACTES
En el supòsit que l’Ajuntament d’Anglès hagués d’exigir responsabilitats que comportessin
fer efectives les garanties definitives dels proveïdors dels subministraments successius,
lliurats pels contractes subscrits mitjançant l’adjudicació resolutòria del procediment
negociat sense publicitat, de l’article 182.g del Text refós de la llei de contractes de les
Administracions Públiques, comunicarà la resolució que s’adopti a la Comissió Central de
Subministraments per si s’escau apoderar-se de l’import que correspongui per respondre a
les obligacions assenyalades en l’article 43 del text refós de la llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
7a INFORMACIÓ
SOBRE
ELS
CONCURSOS
D’HOMOLOGACIÓ
I
L’ESTADÍSTICA DE COMPRES
La Comissió Central de Subministraments comunicarà a l’Ajuntament d’Anglès els acords
d’homologació resultants de l’adjudicació dels concursos de determinació de tipus en noves
especialitats de béns i de serveis i, si s’escau, d’adquisició centralitzada.
L’Ajuntament d’Anglès facilitarà anualment, a la Comissió Central de Subministraments,
informació global de les compres realitzades per tal de confeccionar l’estadística pròpia per
determinar les previsions de compres entre els corresponents anuncis de licitació dels
concursos de determinació de tipus, i acord marc i per a l’actualització de les corresponents
garanties definitives dels subministradors homologats.
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8a ACCÉS A INTERNET
La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Comissió Central de Subministraments, en
execució dels acords d’aquest conveni, facilitarà a l’Ajuntament d’Anglès i, si s’escau,
als seus organismes autònoms l’accés a la consulta del Catàleg de béns i productes
homologats, via Internet, així com tota aquella documentació que el proveïdor hagi
facilitat a la Comissió Central de Subministraments sobre els seus béns i productes.
9a CONDICIONS D’ADHESIÓ
L’Entitat local, mitjançant l’adhesió objecte d’aquest conveni, no està obligada a adquirir
els béns a les empreses homologades per la Comissió Central de Subministraments, si bé
podrà utilitzar els catàlegs i adquirir els béns homologats, en els termes que s’estableix als
apartats g i l de l’article 182 del Text refós de la llei de contractes de les Administracions
Públiques. Així mateix, podrà utilitzar el sistema d’adquisició centralitzada en els termes
de la clàusula cinquena.
La Comissió Central de Subministraments informarà les empreses licitadores dels
concursos d’homologació, de la possibilitat que l’Entitat local adquireixi els béns
homologats en les condicions establertes al contracte d’homologació. En qualsevol cas,
tindran preferència en el subministrament dels béns del catàleg els departaments de la
Generalitat de Catalunya i les entitats adherides.
10a EXTENSIÓ ALS ACORDS MARC
L’Ajuntament d’Anglès podrà formalitzar, mitjançant la tramitació dels expedients de
contractació, pel procediment negociat previst en l’article 182.l del Text refós de la llei de
contractes de les Administracions Públiques, contractes de lloguer i de compra dins dels
termes, condicions i requisits establerts per l’Acord Marc subscrit per la Comissió Central
de Subministraments amb els proveïdors seleccionats en el concurs d’homologació de
béns i productes.
11a EXTENSIÓ A SERVEIS HOMOLOGATS
Si d’acord amb l’article 199 del text refós de la llei de contractes de les Administracions
Públiques, la Comissió Central de Subministraments aprovés en el futur i mitjançant
concursos d’homologació un catàleg d’empreses de serveis d’utilització comú,
l’Ajuntament d’Anglès restaria facultat per a la seva utilització en els mateixos termes que
els previstos en aquest Conveni.
12a COMUNICACIÓ D’INCIDÈNCIES
L’Ajuntament d’Anglès comunicarà a la Comissió Central de Subministraments, per al seu
coneixement i als efectes de constància administrativa en els expedients d’homologació i
d’adquisició centralitzada, de les resolucions que adopti sobre les incidències sorgides en
la tramitació dels procediments negociats d’adquisició de subministraments previstos en
els apartats g i l de l’article 182 del Text refós de la llei d'Administracions Públiques.
13a COMISSIÓ DE SEGUIMENT
Les parts signants podran constituir una comissió de seguiment que estarà formada per
dos representants de la Generalitat de Catalunya nomenats per la Comissió Central de
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Subministraments i dos per l’Ajuntament d’Anglès, per tal de realitzar el seguiment del
compliment del present Conveni i resoldre, si així s’escau, els dubtes que ofereixi la seva
interpretació.
14a JURISDICCIÓ COMPETENT
Les qüestions litigioses que poguessin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest
Conveni, llevat d’allò establert en la clàusula anterior, seran de coneixement i
competència de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu.
15a DURADA I RESOLUCIÓ
El present Conveni entrarà en vigor des de la data de la seva signatura i serà de vigència
indefinida, si bé qualsevol de les parts podrà desistir en qualsevol moment prèvia
denúncia a l’altra amb, almenys, tres mesos d’antelació. No obstant això, serà causa de
resolució del present Conveni, el mutu acord de les parts o l’incompliment greu de les
seves clàusules per alguna de les parts signants.
16a COMUNICACIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
En compliment del disposat a l’article 309 del Decret 179/95, de 13 de juny, mitjançant el
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, les
parts donaran coneixement del conveni, enviant-ne una còpia a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
I perquè així consti, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest document de
formalització, per duplicat, quedant-se cadascuna d’elles, en possessió d’un exemplar.
Glòria Riera i Alemany
Directora General del Patrimoni

Àstrid Desset Desset
Alcaldessa de l’Ajuntament d’Anglès

de la Generalitat de Catalunya”
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.- 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 a la Generalitat de Catalunya als efectes oportuns »
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Bàsicament és un conveni per poder aprofitar la plataforma de compres que té la
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Generalitat, inicialment amb el que el volem dest inar és amb la compra del gasoil que
degut a tota la normat iva que hi ha a l’hora de comprar, doncs, necessitem o bé
atendre’ns a un conveni, és un procés de licitació molt complex perquè el gasoil és
quelcom que va oscil·lant i no és fàcil establir els paràmetres en aquest sent it. Per
aquesta raó, hem optat a això, adherir-nos a aquest conveni però de moment aprofitem
el tema del gasoil i si més endavant si hi ha coses interessants ens hi anirem afegint
adherint-nos a cont inuació.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Nosaltres ho veiem bé i votarem a favor.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels 13 assistents
A favor: Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila,
Albert Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi
Blanquez Berenguer, Esteve Trias Caparrós. PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat,
Imma Jiménez Pla i Antoni Ruiz Palma.
12.- Assumptes Urgents.
- no n’hi ha.
13.- Precs i preguntes.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
En principi havíem fet una moció sobre el centenari del C.E. Anglès, la havíem presentat
però com que veig que hi ha una aportació de 3.000 € i com que la placa de cava també està
inclosa, doncs, vist això i que aquesta moció ja s’ha reflectit, doncs, no la farem.
Després, si ens podeu enviar els comptes de les gales del 2018, 2019 i de les festes del
Remei. Si ens ho podeu enviar.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
En data d’avui la inversió aproximada serà d’uns 30.000€. El diferencial entre ingressos i
despeses, hi ha una partida pendent de tancar, en el proper ple us ho donarem o us ho farem
arribar prèviament.
Pren la paraula la senyora alcaldessa.
Els comptes del 2018, us ho vàrem enviar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, ja m’ho vas dir, però no m’ha arribat.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Bé, ho tornarem a enviar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, s’ha trobat un altra lloc per l’aula de música?
Pren la paraula el senyor Esteve Trias:
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Al dia d’avui no. Tenim tota una sèrie de locals on s’hi fan obres. Ja es va comentar a la
senyora Boadella que així que les obres estiguessin i tinguéssim disponibilitat de locals se li
comunicaria la disponibilitat i també les condicions per utilitzar el local. És una activitat amb
lucre, una activitat que la gent que utilitza l’aula de música paga una quota. Aleshores, si és
cedeix un local per aula de música també es tindrà que establir una taxa perquè és clar és un
negoci amb lucre. No és pot cedir un local de forma gratuïta
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Creiem que seria bo, fer una assegurança especial per quan s’utilitza el camió de la brigada
per gent que no són treballadors de l’Ajuntament.
Pren la paraula el senyor Jordi Blanquez:
En principi, l’assegurança del camió, és una assegurança normal. Qualsevol persona el
podria portar. De totes maneres hem demanat informació a l’Agència que fa les
assegurances dels vehicles de l’Ajuntament per si hi hagués alguna restricció i en tot cas si hi
hagués algun problema ja ho miraríem.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
En quin punt estan els tràmits per instal·lar els tancs en la zona industrial?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Suposo que és refereix als tancs de gas natural liquat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
En aquest cas, l’empresa NEGIA, que és qui tenia que fer aquest pas ha aturat la petició.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, com que s’ha fet referència a l’avaluació dels llocs de treball. Com afecta als
treballadors del consistori que no tenen plaça en propietat?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
De fet, no distingim els que tenen o no tenen plaça en propietat és una avaluació que s’ha
fet de tot el personal, s’ha trobat que la gran majoria estaven per sota del que li pertocava
per tant a aquests se’ls ha augmentat i els pocs que estaven per sobra de la renda retributiva
s’han quedat igual, a ells no se’ls augmenta perquè ja estan cobrant més del compte del que
marca la línia, però tampoc se’ls hi baixa. Pel que fa a les places en propietat sí que està
previst, de fet hi ha, crec que és la llei de pressupostos generals de l’estat que l’any passat ja
deia que totes les persones que havien estat ocupant una plaça de manera interrompuda
abans del 31 de desembre de 2014 .
Pren la paraula el senyor secretari:
2017.
Pren la paraula la senyora alcaldessa.
2017.
Pren la paraula el senyor secretari.
2017,0 2018, sí, sí
Pren la paraula la senyora interventora:
Sí, perquè era la llei de pressupostos del 2017 ja deia que a partir del 2015.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
La data límit era de 31 de desembre de 2017, però 3 anys abans.
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Pren la paraula el senyor secretari:
Interrompudament des del 17 fins.
Pren la paraula la senyora interventora:
3 anys abans.
Pren la paraula el senyor secretari:
Ininterrompudament des del 17 al 15. És a dir, que el 15 el 16 i el 17 que hagin estat
ininterrompudament contractats interinament , aleshores aquestes places podrien ser
subjecte de taxa de restabilització.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ara, els que tenim aquí interins han de fer oposicions aquesta gent?
Pren la paraula la senyora interventora:
Oh, hi tant!
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Molts passaran a oposició per al funcionariat.
Pren la paraula la senyora interventora:
Evidentment.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Se’ls farà algun curs a aquestes persones?
Pren la paraula el senyor secretari:
Per llei pot concórrer qualsevol persona.
Pren la paraula la senyor alcaldessa:
Per llei son concursos oberts i se’ls està formant.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, quan és deixen els espais municipals a gent que no son del poble, aquests tenen
que pagar a l’Ajuntament. A mi és una pregunta que em varen fer perquè la presentes al ple
Pren la paraula el senyor secretari.
No ho he entès.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Jo també no l’he entès gairebé, però m’imagino una mica per on deu anar. Sempre si
l’Ajuntament, per exemple, avui o demà hi ha una empresa que ve a fer fotos amb unes
motos. És una empresa de lucre, per tant li cobrem i sempre han de pagar a l’Ajuntament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sempre a l’Ajuntament.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí. Hi han altres casos que són associacions dels poble o de fora del poble, però que la
activitat que fan té un interès social o cultural pel poble i no hi ha lucre,
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Com son ara activitats de Nadal i tot això?
Sobre la cavalcada de reis, també vàrem fer referència en un ple passat i també vàrem
presentar una moció a la legislatura passada. Pensen destinar diners per tal de adequar els
carruatges a la normativa vigent?
Pren la paraula el senyor Esteve Trias:
El que estem mirant en el tema de la cavalcada, és comprar, estem mirant, plataformes o
remolcs perquè les carrosses que hi ha al dia d’avui, potser és tindrien que arreglar, però
P à g i n a 37 | 38

posant-hi alguna cosa que cobreixi totes les necessitats. Estem mirant plataformes, estem
mirant remolcs la única cosa és això, que és tindrien que bastir. S’està mirant.
Pren la paraula el senyor Antoni Ruiz:
Referent al forat aquell de les Mines del Sant Pare , jo el tinc localitzat i ara està tapat. El
que hi havia a la xemeneia, jo he estat a sobra hi està tapat. Hi ha un forat així, que hi falta
un pal però està tapat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Fent referència a la xemeneia, he vist que s’ha fet un informe sobre la xemeneia nord de la
Burés.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, sí el vàrem demanar nosaltres a la tècnica perquè en aquestes subvencions que estem
demanant l’inclogui.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Una o dues?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Totes dues.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Com que allà posava, zona nord.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Bé, hi ha zona nord i zona sud, però sí, però son dos informes.

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

La secretària
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