ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 DE
JULIOL DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2019000010
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 30 de juliol de 2019
Hora d’inici: 20:00 h
Hora de fi: 20:23 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Àstrid Desset Desset, Alcaldessa
Jordi Pibernat Casas, 1er Tinent d’alcalde
Rosa M. Torns Vila, 2a Tinent d’alcalde
Albert Roura Ferrer, 3er Tinent d’alcalde
Jorge Blanquez Berenguer, Regidor
David Bohigas Vilalta, Regidor
Neus Ros Vicente, Regidor
Neus Moragas Fontané, Regidor
Esteve Trias Caparros, Regidor
Imma Jiménez Pla, Regidor
Antoni Ruiz Palma, Regidor
Amb veu i sense vot:
Ignacio López Salvador, Secretari
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.
1.0.- Aprovació de les actes de les sessions
Un cop llegides les actes números 8 i 9 de 15 i 27 de juny de 2019 s'aproven per
unanimitat dels presents:
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable per unanimitat dels assistents:
Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi
Blanquez Berenguer, Esteve Trias Caparrós.
PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i Antoni Ruiz Palma.
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2.0.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria.
Es dona compte els decrets dictats per l'Alcaldia des de l'ultima convocatòria, del
número 292 al número 709.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Hi ha el decret 728 que parla de la anul·lació d’una línia elèctrica d’una zona,
concretament aquí on hi ha el magatzem de l’Aliança, perquè no és zona
urbanitzada. És curiós perquè allà ja hi havia llum...
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Segurament és un tema tècnic, no prenem nosaltres cap decisió a nivell polític, al
respecte caldria repassar l’expedient, i si vol li farem arribar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Millor, sí!
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En el decret posa 728?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
728
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, però en el 728 posa els antecedents de perquè s’arriba a la conclusió?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, però com que hi ha llum elèctrica, hi ha punts de llum.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ah, et refereixes al local de Santa Magdalena?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, allà a la bassa, on hi ha el magatzem de l’Aliança antic.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Al vial?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Al vial.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Bé, si en cas els tècnics que ho corroborin.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No, ho mirarem a veure que. En tot cas, al final del ple parlarem de poder-nos reunir
setmanalment i poder demanar informació.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Cap més.
3.0.- Donar compte de l’acta aprovada de la Junta de Govern local número 14 de 4
de juliol de 2019.
Es procedeix a donar compte de l’última acta aprovada de Junta de Govern número
14 de 4 de juliol de 2019.
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Pren la paraula la senyora alcaldessa:
En aquest cas, l’Ignasi que és el secretari que tenim ara per acumulació creu oportú
donar compte de les actes de la Junta de Govern, ho fan a Llagostera, hi ens ha
semblat una bona idea i per això hem incorporat aquest punt. En principi la Junta de
Govern Local, numero 14 està penjada en el gestor d’expedients i la podeu veure tots
des de fa dies, des del dia de la seva aprovació. No sé si hi ha alguna pregunta?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
En principi no.
4.- Valoració de la servitud de l’arcada de Can Verdaguer.
Antecedents
1. En l’expedient de fixació del preu just corresponent a la peça separada de
l’expedient expropiatori núm. X2019000328 - 1579-000001-2019, els titulars
del dret afectat, un cop requerits a aquest efecte, han formulat el seu full
d’apreuament, en data 9 de juliol de 2019 (E2019012742), mitjançant una
valoració immobiliària subscrita per l’API núm. 467 i Aicat 1634, Sr. E. G. J.
del preu just proposat resulten els següents valors:
Valor del dret d’ús:
25.401,67 €
Pèrdua de valor del seu habitatge

99.308,53 €

Total preu just

124.710,20 €

2. L’arquitecte municipal ha instat el refús de l’apreuament esmentat, i proposa
un full alternatiu d’apreuament, per un import de de 7.027,02 € euros,
determinat d’acord amb les regles de valoració aplicables, que són les
establertes al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
3. No havent-se arribat a cap acord entre les parts respecte al preu just, aquest
Ajuntament ha d’estendre el seu full d’apreuament i notificar-lo a l’interessat
perquè l’accepti o el rebutgi. En aquest darrer cas, caldrà trametre l’expedient
a la Secció de Girona del Jurat d’Expropiació de Catalunya.
4. Vista la fiscalització favorable per part de la Intervenció.
5.- Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la
Comissió informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 25 de juliol de 2019.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat, es proposa als membres del Ple l’adopció del següent
ACORD:
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PRIMER.- REFUSAR el full d’apreuament formulat pels Srs. C. C. C. i C. N. S. en la
peça separada de fixació del preu just en l’expedient expropiatori núm.
X2019000328, per import de 124.710,20 €.
SEGON.- APROVAR el full d’apreuament annex, proposat per l’arquitecte municipal a
la peça separada esmentada, per un import de 7.027,02 € euros.
TERCER.- COMUNICAR als interessats l’apreuament aprovat i concedir-los un termini
de 10 dies hàbils perquè l’acceptin o el rebutgin. S’entendrà que el rebutgen en cas
de no manifestar expressament a aquest Ajuntament que l’accepten dins el termini
concedit.

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ens ho explicarà el regidor de patrimoni que és en David.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Com ja sabeu vàrem iniciar un procés d’expropiació del dret d’ús de la terrassa de
l’Arcada de Can Verdaguer. Ja havíem aprovat en diferents plens l’expropiació del
dret d’us de la terrassa de Can Verdaguer. En aquest cas per l’expedient de fixació
del preu just els propietaris han demanat la xifra de 124.710,20 €, xifra molt diferent
de la que valora el nostre arquitecte municipal, que la valora en 7.027,02 €. No s’ha
arribat a cap acord entre les parts per aquest preu just, per tant el que es proposa és
refusar el full de probament formulat pels propietaris que són el Sr. C. C. i la senyora
C. N. i aprovar en aquest cas el full de probament proposat per l’arquitecte municipal
de 7.027,02 € i comunicar-ho als interessats en aquest cas els propietaris el
raonament aprovat i concedir-los un termini de 10 dies hàbils perquè l’acceptin o el
rebutgin. Si el rebutgen, doncs, tindrà que anar a l’organisme a la secció de Girona
del Jutjat d’Expropiació de Catalunya. Per tal de dirimir el que sigui oportú.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres, en la sessió prèvia en aquest punt ens vàrem abstenir, i tot seguit vàrem
fer una reunió amb els components de la llista i vàrem arribar a la següent conclusió:
si els tècnics municipals amb prestigi han fet aquesta valoració i tenint present que
la valoració de la casa del costat era d’uns 30.000 €. Entenem que el preu que
demanen els propietaris és una mica exagerat i per això donem suport a la proposta
del equip de govern.
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable per unanimitat dels assistents:
Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi
Blanquez Berenguer, Esteve Trias Caparrós.
PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i Antoni Ruiz Palma.

5. - Increment límit quantitat global destinada a l'assignació de gratificacions
extraordinàries als agents de policia local
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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 que en l’últim període s’han produït baixes que, per tal de garantir el
servei, cal suplir mitjançant hores extraordinaris.
Tercer.- 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.
Quart.- Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la
Comissió informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 25 de juliol 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.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat, es proposa als membres del Ple l’adopció del 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 fins a 15.000,00 €.
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SEGON.- Trametre el present acord al Departament d’Intervenció per tal que
procedeixi a tramitar el corresponent expedient de modificació de pressupost per
poder donar cobertura al límit acordat en el punt anterior.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a l'alcaldia.
QUART.- Notificar el present acord als membres de la mesa general de negociació, on
ja hi ha inclosos els representants sindicals.

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Potser recordareu que en el ple del mes de març vàrem aprovar un límit de 1.500 €
per aquestes gratificacions extraordinàries, perquè en aquells moments no
disposàvem de més diners en el capítol 1. Ara bé, en l’últim trimestre s’han produït
diverses baixes, algunes són temporals per malaltia i alguna és definitiva, això ens ha
alliberat econòmicament una mica per poder fer una transferència de crèdit en el
capítol 1, de tal manera que podem incrementar aquest import de gratificacions
extraordinàries destinades a la policia local. De fet, del que es tracta és de retribuir
aquests torns que queden vuits pels agents que estan de baixa i que els puguin cobrir
altres agents que estan en actiu i cobrar-les. El límit que hem definit és l’equivalent
en hores en total.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Només votem la gratificació d’aquests 15.000 €, per hores extraordinàries?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, una modificació de crèdit.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El nostre grup hi està a favor.
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable per unanimitat dels assistents:
Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi
Blanquez Berenguer, Esteve Trias Caparrós.
PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i Antoni Ruiz Palma.
6.- Modificació de pressupost 8-2019 per suplement de crèdit
Identificació de l’expedient:
Destí del superàvit i modificació del pressupost 8/2019 per suplement de crèdit
Antecedents de fet:
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Vist l’informe d’intervenció emès en data 22 de juliol de 2019 en el que es recomana
procedir a l’aplicació del superàvit a l’amortització anticipada de préstec, i a tal efecte
cal procedir a la modificació de pressupost analitzada en el mateix informe
Atès que l’article 32 de la LO 2/2012, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera estableix que el superàvit pressupostari es destinarà a la reducció de
l’endeutament net.
Atès que en l’article 177 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 s’estableix la
possibilitat de dur a terme expedients de modificació per suplement de crèdit.
Vist que l’Art.52.2 f) i114.1del 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 estableix que
l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple.
Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 25 de juliol de 2019.
Fonaments de dret:


Article 32 de Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.



La Disposició Addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.



La Disposició Addicionis 16a del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.



Articles 1 i 2 del Reial decret llei 10/2019, de 29 de març, pel qual es
prorroga per 2019 la destinació del superàvit de comunitats autònomes i de
les entitats locals per a inversions financerament sostenibles i s'adopten
altres mesures en relació amb les funcions del personal de les entitats locals
amb habilitació de caràcter nacional.



L’òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple, d’acord amb el que
estableixen els articles 22.2.e) de la Llei 7/85, i el 177.2 del TRLHL, i
s’aprovarà per majoria simple.

Proposta de resolució
Per tot l’exposat, es proposa als membres del Ple l’adopció del següent
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ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’aplicació del superàvit pressupostari del 2018 a l’amortització
anticipada de préstecs, no essent possible aplicar el superàvit pressupostari a
destinacions alternatives.
SEGON.- Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2019 per suplement de
crèdit número
8/2019, que s’instrumentarà en les següents aplicacions
pressupostàries:
SUPLEMENT DE CRÈDIT:
DESPESES
Codi

aplicació Descripció

Import modificació (€)

pressupostària
011 91100

Amortitzacions préstecs ICF

294.130,04 €

TOTAL

294.130,04 €

INGRESSOS
Codi

aplicació Descripció

Import modificació (€)

pressupostària
87000

Romanent de tresoreria per desp grals

294.130,04 €

TOTAL

294.130,04 €

TERCER.- Exposar l’acord de la modificació anterior pel termini de quinze dies a la
Intervenció municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers
d'anuncis de la corporació a l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels
interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions
en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual
es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
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INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
El que proposem aprovar en el ple és l’aplicació del superàvit pressupostari del 2018
que va ser de 294.130,04 € i el que proposem és aplicar-ho a amortitzacions de
préstecs provinents del ICF per aquest mateix import, de fet el superàvit com que no
hi ha cap problema a la llei de pressupostos de l’estat, només el podem aplicar en
aquest cas a amortització de crèdit i per tant, per això portem aquesta proposta al
ple.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Estem d’acord
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable per unanimitat dels assistents:
Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi
Blanquez Berenguer, Esteve Trias Caparrós.
PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i Antoni Ruiz Palma.
7. – Aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal en
relació a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats al municipi per l’any
2019.
Antecedents
1r.- L'Ajuntament té establert el conveni de delegació de competències amb el
Consell Comarcal de la Selva per la prestació dels Serveis Socials bàsics i
Especialitzats. Per registre d'entrada número E2019011701 i de data 21 de maig de
2019, el Consell Comarcal de la Selva ha presentat l'addenda al conveni per la
renovació de la prestació del servei durant l'exercici 2019, el text del qual és
transcriu:
=”ADDENDA AL CONVENI MARC PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS
I ESPECIALITZATS AL MUNICIPI D’ANGLÈS PER A L’ANY 2019
D’una banda, l’alcaldessa de l’Ajuntament d’Anglès, Sra. Àstrid Desset Desset amb
DNI núm. 40358745R actuant en nom i representació de dita institució, amb NIF
P1700800D. en virtut de les facultats conferides per acord de Ple de 13 de juny de
2015.
Sandra Pinos Martínez, secretària municipal de l'Ajuntament d'Anglès, actuant com a
fedatària en la formalització del present conveni.
I de l’altra, l’Il·lustríssim senyor Salvador Balliu i Torroella, President del Consell
Comarcal de la Selva, en nom i representació de la referida corporació, autoritzat per
acord del ple de data 15 de juliol de 2015 i el secretari, actuant com a fedatari en la
formalització del present conveni.
Introducció
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A l’any 2011 els Ajuntaments de la comarca de la Selva, el Consell Comarcal i el
Consorci de Benestar Social de la Selva varen formalitzar un Conveni de delegació
de competències per a la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats, el
qual s’ha anat renovant mitjançant addendes fins a l’any 2015.
Amb data 1 de gener de 2015 el Consell Comarcal de la Selva va subrogar
íntegrament totes les funcions i els serveis que prestava el Consorci de Benestar
Social.
El Consell Comarcal de la Selva té delegades les competències en matèria de
serveis socials pels ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants.
Serveis Socials Bàsics, que engloben: els Equips Bàsics d’Atenció Social Primària,
el Servei d’Ajuda al Domicili, el Servei de Teleassistència i les Ajudes d’Urgència
Social.
Servei d’Atenció Especialitzada, que engloba: el servei d’informació i atenció a les
dones (SIAD), el servei d’informació i atenció a la infància i l’adolescència (SEAIA),
el servei d’integració en famílies extenses (SIFE), el pla d’inclusió i ciutadania (PLIC)
i el servei de transport adaptat (TA).
Tots aquests serveis es sostenen econòmicament amb la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Selva i els Ajuntaments. En
alguns serveis també hi ha aportació econòmica dels usuaris mitjançant preu
públic o taxa.
El municipi d’Anglès, amb la previsió de despesa que al final s’especifica, rep els
serveis socials següents :
Primer. Descripció dels serveis que es presten des del Consell Comarcal de la Selva
1. Serveis

Socials Bàsics

Equip Bàsic d’Atenció Social
L’equip professional del municipi està composat per treballadors/es socials,
educadors/es socials i un suport administratiu. Està regulat pel Contracte
Programa 2016-2019 en l’apartat relatiu a la fitxa 01 de professionals dels equips
bàsics i concretat en l’addenda al contracte programa de cada any. Prestaran els
serveis a les dependències que tingui establertes l’Ajuntament de dilluns a
divendres.
Les tasques d’aquest equip inclouen:
Permanències i visites al despatx i al
domicili. Coordinacions i treball en xarxa
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amb el municipi
Reunions
professionals
Treball derivat de les
gestions.
Gestió de tots els recursos i prestacions.
Treball de projectes comunitaris municipals i comarcals.
L’Ajuntament podrà demanar l’ampliació de la dedicació horària dels tècnics
d’aquest servei sempre i quan assumeixi el total cost de la mateixa.
Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Social)
El SAD Social va adreçat a les persones i famílies que no tenen grau de
Dependència així com a d’altres col·lectius amb dificultat social i/o famílies
vulnerables.
L’accés a aquest servei requereix l’informe favorable de l’equip d’atenció social
primària i es regula per l’ordenança vigent P-11 del Consell Comarcal de la Selva.
El Ple del Consell Comarcal de la Selva aprova anualment les ordenances que fixen
els preus públics o taxes aplicables als Ajuntaments i als usuaris pels serveis rebuts.
El Consell Comarcal de la Selva té la potestat per aprovar i gestionar les noves
sol·licituds.
El Consell Comarcal de la Selva comunicarà cada nou cas que s’aprovi a
l’ajuntament pel seu coneixement i el finançament que correspongui (34% del
cost).
Servei d’Ajuda a Domicili (SAD Dependència)
Les persones que reben aquest servei són aquelles que prèviament han realitzat la
sol·licitud i els tràmits d’acord amb la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia i
atenció a la dependència i segons el seu Pla Individual d’Atenció els hi correspon
un número determinat d’hores de servei. El servei queda regulat també per l’actual
ordenança vigent P-11 del Consell Comarcal de la Selva.
Servei de Teleassistència a Domicili (TAD)
El TAD és un servei per a persones grans que consisteix en un aparell personal
connectat a una central d’alarmes.
Cada aparell es finança amb la col·laboració de la Diputació, l’Ajuntament i els
propis usuaris. El servei queda regulat per l’ordenança vigent P-12 del Consell
Comarcal de la Selva.
2. Serveis

socials especialitzats
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Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència SEAIA
Servei d'atenció a la infància i l'adolescència i a les seves famílies. Aquest servei es
presta des dels equips d'atenció a la infància i l'adolescència que es dediquen a fer
valoracions i actuacions dels infants en situació de desemparament, de 0 a 18
anys, així com el seguiment i el tractament de les seves famílies.
També dona suport tècnic i col·labora amb els serveis socials bàsics, fa valoracions
especialitzades, aplica mesures d'inserció social, laboral, educativa i familiar i fa el
seguiment, tractament i avaluació de les mesures de protecció.
Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE)
És un servei adscrit al SEAIA, la finalitat del qual és atendre a parents (avis, oncles,
germans...) que tinguin al seu càrrec nens i nenes tutelats per la Direcció General
d’Atenció a la Infància.
Pla de Dones de la Selva 2016-2020, que treballa diversos eixos:
-

Atenció integral a les necessitats de les dones a través del Servei
d’Informació i Assessorament a les Dones de la Selva (SIAD)

-

Atenció psicològica especialitzada a les dones víctimes de violència
masclista.

-

Xerrades i programes comunitaris per a prevenir la violència de gènere.

- Atenció d’acollida d’urgència Pla d’Inclusió i Ciutadania (PLIC)

El Pla d'Inclusió i Ciutadania del Consell Comarcal de la Selva organitza accions de
lluita contra la pobresa, l'exclusió i la vulnerabilitat socials al municipi. Entre
d'altres, el PLIC impulsa accions formatives, de prevenció i de foment de la igualtat
d'oportunitats. Es prioritza el treball inclusiu, transversal, integral i coordinat amb
els agents socials del municipi, intervenint des de la vessant comunitària.
El PLIC desplega serveis d’acollida a persones immigrades de manera
mancomunada, formació lingüística, coneixements laborals i de la societat
catalana dins el marc jurídic que es desprèn de l'aplicació del Decret 150/2014 de
18 de novembre. També forma part de l’acollida disposar d’un tècnic d’acollida per
atendre les persones nouvingudes en aquells municipis on les necessitats ho
requereixin, sempre vinculat a la disponibilitat pressupostària.
Les funcions d’acollida i integració del Servei de Primera Acollida es desenvolupen
en el marc del Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 i estan
cofinançades pel Fons Social Europeu (núm. CCI2014ES05SFOP007)
Servei de Transport Adaptat (TA)
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El Servei de Transport Adaptat trasllada als centres especialitzats les persones
discapacitades i/o amb dificultats de mobilitat que no poden fer ús dels transport
ordinari. La prestació d’aquest servei està subjecta a la disponibilitat pressupostària.
Queda regulat per l’ordenança vigent P-10 del Consell Comarcal de la Selva.
3. Altres

programes

Servei de Reforç Socioeducatiu
Aquest servei, que fins ara es finançava a través del Contracte Programa amb la
Generalitat de Catalunya, es seguirà prestant, tot i que el finançament no provindrà
del Contracte Programa. Aquest servei no representa cap cost afegit per a
l’Ajuntament.
Programa Benestar i Comunitat de DIPSALUT (Diputació de Girona)
És un programa finançat per Dipsalut de la Diputació de Girona. És un programa
que gestionem des del 2013 per a tots els municipis de la comarca de manera
mancomunada i amb la col·laboració de les entitats Creu Roja i Càritas. Actualment
es treballa amb taules territorials en les quals hi participen entitats i serveis dels
municipis per generar accions en benefici de persones en risc d’exclusió. Durant el
2019 sortirà la nova convocatòria.
Segon: Accions socials específiques que realitza el Consell Comarcal de la Selva en
el municipi d’Anglès i que s’incorporen al Conveni Marc
1. Servei

d’assessorament jurídic per a persones nouvingudes vinculat al PLIC

L’Ajuntament d’Anglès encomana al Consell Comarcal de la Selva l’execució del
servei que porta per nom “Servei d’assessorament jurídic comarcal en llei
d’estrangeria”.
El Consell Comarcal de la Selva adquireix el compromís de prestar aquest servei
amb les condicions que es fixen de conformitat amb la normativa reguladora
expressada als antecedents.
L’ampliació o modificació de qualsevol aspecte del servei serà notificada a
l’Ajuntament per tal que aquest faci l’autorització expressa i aprovi el seu
finançament i/o execució.
Aquest servei tindrà vigència durant l’any 2019, i es prorrogarà automàticament a
manca d’acord de baixa de qualsevol de les dues parts.
Cada una de les parts podrà acordar la recessió d’aquest conveni, amb una
antelació mínima de 2 mesos a la seva fi, que s’haurà de comunicar a l’altra part
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pel seu coneixement i efectes corresponents.
El servei d’assessorament jurídic es desenvolupa en el marc del Programa Operatiu
FSE de Catalunya 2014-2020 i està cofinançat pel Fons Social Europeu (núm.
CCI2014ES05SFOP007)
2.

Activitats diverses vinculades als serveis especialitzats del PLIC.

L’Ajuntament d’Anglès es compromet a cedir les instal·lacions, autoritzacions i
permisos necessaris. Posarà a disposició del Consell Comarcal de la Selva un espai
a l’Ajuntament, equipat amb ordinador, impressora i escàner, telèfon i internet així
com el material d’oficina i arxiu per aquelles accions que ho requereixin. Per la
seva part el Consell Comarcal de la Selva realitzarà les activitats que es programin
en el marc dels programes de Reforç Socioeducatiu, Accions d’Acollida
d’Immigrants, tècnics d’acollida i accions vinculades al programa Benestar i
Comunitat.
Alhora, l’ajuntament proporcionarà altres espais per a la formació i
desenvolupament d’activitats en el marc de l’acollida de persones immigrades,
com poden ser accions formatives d’alfabetització, coneixement de l’entorn o
coneixement laboral, quan se li sol·liciti.
3.

Servei d’atenció psicològica a dones vinculat al SIAD de la Selva.

El Consell Comarcal de la Selva realitzarà atenció psicològica a dones vinculat al
servei de SIAD. El preu de partida d’aquest servei és de 27€/h. i s’ha establert a
partir del càlcul de preu/h., corresponent a un tècnic superior del Consell Comarcal
de la Selva, més desplaçaments.
4.

Servei SIS

El Servei d'Intervenció Socioeducativa és producte dels acords entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de
Municipis i la Federació Catalana de Municipis, per a ordenar, a tot el territori
català, l’atenció de les situacions d'alt risc en què es puguin trobar els infants i
adolescents i les seves famílies.
Des del Consell Comarcal de la Selva, a través del Contracte Programa amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, s’ha planificat la implantació a
tota la comarca de la Selva.
És un servei que té com a model de finançament la proporció de 66% a càrrec de la
Generalitat i 34% a càrrec dels ens locals. L'import que consta a l’addenda
correspon a aquesta condició.
Per aquest 2019 disposarem d'un equip interdisciplinari que actuarà de manera
itinerant per tota la comarca. La seva dedicació a cada municipi tindrà en compte
el volum de població i la problemàtica detectada.
Tercer: Finançament dels serveis
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Serveis Socials Bàsics
El 66% del cost l’aporta la Generalitat dins el Contracte programa aprovat
anualment. El 34% l’aporta l’Ajuntament de la següent manera:
- Pel que fa als Equips Bàsics d’Atenció Social Primària: en funció de la ràtio

d’habitants i mitjançant una quota fixa.
- Pel que fa al servei d’Ajuda al Domicili: el 34% del cost dels casos actius.

Les quotes tenen caràcter estimatiu i poden variar en funció del nombre de casos.
Els usuaris aportaran, si s’escau, una quota en concepte de copagament
Teleassistència
L’aportació de l’Ajuntament segons cada tipus d’usuari serà: Tipus C0: 8,25
euros/mes, tipus C5: 4,12 euros/mes i tipus C10: 0 euros/mes.
Serveis Socials Especialitzats
La Generalitat estableix per a cada territori una dotació pressupostaria
determinada. Es basa en uns barems econòmics de costos, els quals finança al
100% del valor dels barems. El cost real dels serveis pot ser major i de la diferència
se n’ha de fer càrrec el Consell Comarcal. L’ajuntament, com a receptor d’aquest
servei, podrà col·laborar econòmicament, si escau, per al sosteniment o ampliació
d’aquest servei.
Transport Adaptat
Es finança per les aportacions del Contracte Programa de la Generalitat, els propis
usuaris del servei i per l’aportació dels ajuntaments d’origen i/o veïnatge dels
usuaris. A la present addenda hi figura un import orientatiu calculat a partir d’una
previsió d’ús realitzada d’acord al nombre d’usuaris al tancament de l’exercici
anterior. El cost real dependrà dels usuaris que finalment facin servir el transport.
Mensualment s’envia a l’ajuntament una factura amb la relació d’usuaris i el cost
econòmic per a l’ajuntament. Aquest cost s’obté de la aplicació de l’ordenança
fiscal del Consell Comarcal de la Selva núm. P-10.
Copagament de quota pels usuaris, si s’escau.
Els usuaris aportaran, si s’escau, una quota en concepte de copagament pels serveis
de SAD social, de SAD dependència i de Teleassistència.
Despeses indirectes per a la gestió dels serveis
La gestió dels serveis suposa uns costos generals pel Consell Comarcal de la Selva
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en concepte d’infraestructura, material informàtic i d’oficina, telèfon, personal
administratiu, desplaçaments i anàlegs.
La facturació mensual s’emetrà des del Consell Comarcal amb la descripció dels
serveis prestats i amb el detall de les altes i/o baixes dels usuaris en els diferents
serveis.
Quart: Vigència
En tot allò no previst en la present Addenda continuarà essent vigent i d’aplicació el
Conveni Marc de delegació de competències formalitzat per les parts l’any 2011 i
allò que es preveu en la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de Serveis Socials de Catalunya
i disposicions complementaries.
Cinquè: Aportacions econòmiques previstes per part de l’Ajuntament
SERVEIS BÀSICS D'ATENCIÓ SOCIAL
QUOTES FIXES
TREBALLADOR SOCIAL
EDUCADOR SOCIAL
ADMINISTRATIUS(d'abril a desembre)
QUOTES VARIABLES*
SAD SOCIAL
SAD DEPENDÈNCIA
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA
TOTAL BÀSICS

APORTACI
Ó
ANY
2019
23.400,79
€
14.950,24
€
2.827,72 €
3.292,88 €
7.240,14 €
1.911,00 €
53.622,77
€

*Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre
d’usuaris i/o hores de servei. S’han d’interpretar com a quantitats estimatives.
SERVEIS SOCIALS ESPECIALITZATS
QUOTES VARIABLES*
TRANSPORT ADAPTAT
SERVEI SIAD
SERVEI SIS
TOTAL ESPECIALITZATS

APORTACIÓ
ANY 2019
3.063,49 €
3.118,50 €
2.760,00 €
8.941,99 €

*Quotes variables vol dir que son imports que poden canviar en funció del nombre
d’usuaris i/o hores de servei o trajectes realitzats. S’han d’interpretar com a
quantitats estimatives.”=
2n,.-Vist l’informe emès per la TGAG.
Fonaments de Dret
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La normativa d'aplicació on regula els convenis interadministratius la trobem a la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, en concret als articles 47
a 53.
Ens trobem davant del tipus de conveni establert a l'article 47.a) en concret quan
estableix:
«a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones
Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público
vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán
incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública,
organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el
ejercicio de competencias propias o delegadas.
Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o más
Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las
mismas, que se regirán en cuanto a sus supuestos, requisitos y términos por lo
previsto en sus respectivos Estatutos de autonomía.»
3r.- Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 25 de juliol de 2019.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat, es proposa als membres del Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni per a la prestació de serveis socials bàsics i
especialitzats al municipi d’Anglès durant l’any 2019.
Segon.-Fixar l'aportació de l'Ajuntament d'Anglès per finançar els serveis delegats
per l'any 2019 en 53.622,77 €, per al servei bàsic d’atenció social i en 8.941,99 €,
per al servei social especialitzat. L'autorització i disposició de la despesa anirà a
càrrec de partida 231 25000

Servei assistència social

Consell Comarcal del

pressupost del 2019.
Tercer.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris pel
desenvolupament del present acord.
Quart.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, i al als serveis
econòmics municipals
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Cinquè.-Trametre còpia del conveni signat a la Direcció General de l'Administració
Local del Departament de Governació, d'acord amb allò establert a l'article 309 del
ROAS, i incloure'l al Portal de la transparència de la web municipal.

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Neus Moragas:
Es tracta del conveni que hi ha entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la Selva
pel que fa a Serveis Socials hi ha una part més general que son serveis socials bàsics
i una part de serveis socials especialitzats .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, hi estem d’acord.
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable per unanimitat dels assistents:
Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi
Blanquez Berenguer, Esteve Trias Caparrós.
PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i Antoni Ruiz Palma.
8.- Aprovació del dos dies de festa local per l’any 2020.
Vist la proposta presentada Antecedents
Vist l'escrit de data 20 de maig de 2019 i RE E2019011832 dels Serveis Territorials
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona indicant que d'acord
amb l'article 37.2 de l'Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran caràcter local i, de conformitat amb el Decret 177/1980, de 3
d'octubre, en el qual s'estableix que les dues festes locals seran fixades per ordre del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis
respectius, cal que es fixin les dues festes locals per a l'any 2020.
Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 25 de juliol de 2019.
Fonaments de dret
Atès que l'art. 46 del RD 2001/83 de 28 de juliol, estableix que la proposta ha de ser
adoptada pel Ple de la corporació.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat, es proposa als membres del Ple l’adopció del següent
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ACORD:
Primer.- Proposar, al Consell de Relacions Laborals del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, que fixi les festes locals per l'any 2020 en les dates que es diran,
per a tot el municipi d'Anglès:
• 1 de juny de 2020
• 7 de setembre de 2020
Segon.- Comunicar aquest acord als SSTT d'Empresa i Ocupació abans del dia 31 de
juliol d'enguany..

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor Esteve Trias:
Bé, com els altres anys s’han fet, doncs, el dilluns dia 1 de juny i el dilluns 7 de
setembre, que seria el dilluns de Gales, el mateix que s’ha fet aquest any, proposem
aquests dies per a festes locals.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, ja en vàrem parlar a la junta d’informació local.
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable per unanimitat dels assistents:
Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi
Blanquez Berenguer, Esteve Trias Caparrós.
PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i Antoni Ruiz Palma.

9.- Moció per a la presència de mossos d’esquadra davant els Jutjats.
La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va exigir als Mossos
d’Esquadra que protegeixin de forma presencial i permanent totes els Jutjats de
Catalunya, d’entre els quals hi ha el Jutjats de Santa Coloma de Farners, amb
l’objectiu de protegir els edificis judicials de diferents bretolades i actuacions
incíviques que hi va haver ara fa uns mesos.
La mesura adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es considera una
mesura del tot desproporcionada. En efecte, destinar durant vint-i-quatre hores al dia,
els set dies a la setmana, un mínim de dos efectius per tal de fer guàrdia en un
edifici genera un ús del servei públic de seguretat excessiu vers el bé a protegir, i
alhora genera una disminució dels escassos efectius que disposa el cos de Mossos
d’Esquadra a Santa Coloma de Farners i a la comarca de La Selva. Aquest fet s’ha
posat de manifest a la Junta de Govern Local, considerant necessari instar el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que reconsideri l’adopció d’aquestes mesures a fi
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de garantir la disposició d’un major nombre d’efectius per tal de garantir la seguretat
ciutadana de la resta de colomencs i selvatans, actualment desprotegida
permanentment amb quatre efectius de Mossos d’Esquadra.
Recentment l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners aprovà una moció per fer
front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades, deixant palès la mancança
d’efectius policials per tal de realitzar la prevenció investigació d’aquest tipus de
delinqüència i s’instava a diferents institucions polítiques i judicials per tal que en
l’àmbit de les respectives competències adoptessin mesures per millorar la seguretat
ciutadana, ja siguin mesures preventives, formatives, econòmiques i jurídiques.
Com sigui que des d’aquest Consistori no es disposa d’informació de quina ha de ser
la data en que es posarà fi a l’ordre donada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya referent a la vigilància i protecció dels edificis judicials, considerem
necessari posar de manifest la des proporcionalitat d’aquesta mesura, juntament la
disminució d’efectius que vetllin per la seguretat en les persones. És obvi que quatre
efectius i dos cotxes patrulla a la comarca de La Selva que només es dediquin a la
vigilància dels edificis judicials de Santa Coloma de Farners va clarament en
detriment a la seguretat de les persones de Santa Coloma de Farners i de la pròpia
comarca. A l’efecte, s’ha de tenir en compte també que Santa Coloma de Farners
compta amb la seu dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial de La Selva
interior, que ha de donar servei a vint-i-tres municipis distribuïts en un àrea molt
extensa i amb vies de comunicació a vegades complicades.
Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió
informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 25 de juliol de 2019.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat, es proposa als membres del Ple l’adopció del següent
ACORD:


Instar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que reconsideri la
mesura adoptada de vigilància i control dels edificis judicials, i en
concret dels dos edificis judicial situats a Santa Coloma de Farners,
evitant així la immobilització de quatre agents situats davant els Jutjats
de Primera Instància i Instrucció de Santa Coloma de Farners les vint-iquatre hores del dia, set dies a la setmana.



Sol·licitar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que
calculi el cost que significa disposar de quatre efectius vint-i-quatre
hores al dia, set dies a la setmana per tal de prestar el servei de
vigilància davant els Jutjats de Santa Coloma de Farners.
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Comunicar aquesta resolució als Jutjats de Santa Coloma de Farners, al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als ajuntaments de la
comarca de La Selva, al Consell Comarcal de La Selva, al Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya.

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Fa uns mesos la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va
ordenar als mossos que vigilessin nit i dia constantment les ales dels jutjats, per
evitar vandalismes. Per això a la comarca de la Selva especialment, els efectius són
insuficients i ha afectat a la seguretat ciutadana. Per això, el que es licita en aquesta
moció és instar al Tribunal Superior de Justícia que reconsideri aquesta mesura i per
transparència també li demanem conèixer el cost d’aquestes patrulles que estan 24
hores, 7 dies a la setmana, davant dels jutjats. Aquesta, és una moció que l’han
aprovada altres municipis de la Selva i el que interessa és que s’hi vagin afegint com
més municipis millor.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, en vàrem parlar amb els companys i nosaltres creiem que us una moció que cal
aplicar-la ja que guardar un mobiliari no te importància, a més Santa Coloma ja
disposa de Municipals per si mai hi hagués una urgència immediata. A més a més
amb aquests mossos és tindria més per patrullar per la comarca de la Selva, sobretot
a la Selva Interior que és allà on fa més falta. Estem a favor d’aquesta moció.
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable per unanimitat dels assistents:
Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi
Blanquez Berenguer, Esteve Trias Caparrós.
PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i Antoni Ruiz Palma.
10. Declarar la nul·litat de ple dret dels acords pels quals es va acordar la cessió
gratuïta del CAP.
Antecedents
1. Mitjançant acord de Ple de data 2 d’abril de 2019 es va aprovar la següent
proposta de resolució:
“Declarar la nul·litat de ple dret dels acords de Ple de data 30 de novembre de
1995, de data 26 de març de 1998 i el punt tercer de l’acord de Ple de data 1
d’agost de 2016, pels quals es va acordar la cessió gratuïta d’uns terrenys a
Catsalut per a la construcció d’un CAP, per concórrer la causa de nul·litat
prevista a l’article 47.1.e) i f) de la LPACAP segons la qual seran nuls els actes
dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la
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formación de la voluntad de los órganos colegiados», en tant que ha quedat
demostrat que la naturalesa jurídica dels terrenys era domini públic, dels que
es predica la inalienabilitat.”
2. Vist el Dictamen 179/2019 emès amb caràcter preceptiu per la Comissió
jurídica assessora en el que s’exposa que “No obstant això, com s’ha vist,
aquest procediment de cessió, dirigit a acreditar el caràcter patrimonial i
alienable de bé, resultava inadequat, en la mesura que un bé de domini públic
no pot ser objecte de cessió; i el que era procedent era una mutació demanial,
amb l’acord de l’ens local que acredités la necessitat o oportunitat del canvi i
amb la resta de requisits que preveu la normativa aplicable (art. 216 bis
TRLMRLC).”
(...)
“s’informa favorablement sobre la revisió d’ofici instruïda per
l’Ajuntament d’Anglès amb la finalitat de declarar la nul·litat de ple dret dels
acords del Ple de 30 de novembre de 1995 i de 26 de març de 1998, i un
tercer acord del Ple d’1 d’agost de 2016, relatius a la cessió de terrenys per a
la construcció d’un centre d’atenció primària”.
3. Vist que en l’expedient queda justificada la necessitat i oportunitat de tramitar
una mutació demanial subjectiva a favor de la Generalitat de Catalunya de la
finca registral 5422 on actualment hi ha construït el Centre d’Assistència
Primària en el que CatSalut presta el servei de forma ininterrompuda des de
la seva posada en funcionament.
4. Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la
Comissió informativa genèrica del Ple en la sessió del dia 25 de juliol de
2019.
Fonaments de Dret
Article 106, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, segons el qual les administracions públiques, en
qualsevol moment, per iniciativa pròpia o a sol·licitud d’interessat, i amb el dictamen
favorable previ del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat
autònoma, si n’hi ha, han de declarar d’ofici la nul·litat dels actes administratius que
hagin posat fi a la via administrativa o que no hagin estat recorreguts dins el termini,
en els supòsits que preveu l’art. 47.1.
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de Règim local de Catalunya, a l’article 216 bis.2. diu: També es produeix
una mutació demanial si els béns de domini públic dels ens locals i llurs organismes
públics es poden afectar a serveis d’altres administracions públiques per a destinarlos a un ús públic o servei públic de llur competència. La mutació demanial entre
administracions públiques no altera el caràcter demanial dels béns.
L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és el Ple, per majoria absoluta
del nombre legal dels seus membres, d’acord amb el previst a l’article 22.2p) i
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47.2.ñ de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local LRBRL-.

Proposta de resolució
Per tot l’exposat, es proposa als membres del Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- DECLARAR la nul·litat de ple dret dels acords de Ple de data 30 de
novembre de 1995, de data 26 de març de 1998 i el punt tercer de l’acord de Ple de
data 1 d’agost de 2016, pels quals es va acordar la cessió gratuïta de la finca
registral 5422 (porció segregada de la 3112) a Catsalut per a la construcció d’un
CAP, per concórrer la causa de nul·litat prevista a l’article 47.1.e) i f) de la LPACAP
segons la qual seran nuls els actes dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados», en tant que
ha la naturalesa jurídica dels terrenys és de domini públic, dels que es predica la
inalienabilitat.
SEGON.- INICIAR els tràmits d’un expedient de mutació demanial subjectiva de la
finca 5422 a favor de Catsalut als efectes d’aconseguir els objectius que no s’han
pogut assolir amb l’expedient de cessió que es revisa, tal com proposa la Comissió
Jurídica Assessora en el seu dictamen 179/2019.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats..

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
El que proposem és declarar la nul·litat dels acords del ple de data 30 de novembre
de 1995, 26 de març del 1998 i 1 d’agost de 2016, en que és declarava la cessió
gratuïta de la finca registral que correspon a l’espai que ocupa el C.A.P la raó, ve
donada perquè la base jurídica dels terrenys és de domini públic i això implica la
inalienabilitat dels terrenys i això està recolzat per la Comissió Jurídica Assessora de
Catalunya. Un cop declarada aquesta nul·litat caldrà iniciar els tràmits d’un expedient
de mutació de demanials d’aquesta mateixa finca a favor de Catsalut que és la
formula que des dels nostres serveis jurídics ja expressaven que era la formula
correcta per tirar endavant i que la comissió jurídica assessora també ha recolzat.
Pren la paraula el senyor Esteve Callís:
Estem d’acord.
VOTACIONS: la votació de l’acord és favorable per unanimitat dels assistents:
Junts per Anglès (9): Àstrid Desset Desset, Jordi Pibernat Casas, Rosa Torns Vila, Albert
Roura Ferrer, David Bohigas Vilalta, Neus Moragas Fontané, Neus Ros Vicente, Jordi
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Blanquez Berenguer, Esteve Trias Caparrós.
PAU(4): Pere Espinet Coll, Esteve Callís Prat, Imma Jimenez Pla i Antoni Ruiz Palma.
5.0.- Assumptes urgents
No n’hi han
6.0.- Precs i preguntes
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres ja ho vàrem presentar per escrit el prec, per un parell de fets pel que fa
referencia a l’estat de les instal·lacions elèctriques amb la comparança que vàrem fer
al febrer per una empresa aliena, que detectaven la quantitat de defectes i molts
d’aquests defectes eren greus. Aquestes inspeccions es varen fer el febrer del 2016 i
es donava un emplaçament de sis mesos per fer-ho. Hem vist que moltes d’aquestes
actuacions no s’han fet, nosaltres demanem que us poseu en contacte amb el
departament pertinent de la Generalitat per tal que us donin una prorroga per tal
d’arranjar els defectes trobats. Soms conscients que hi ha una subvenció demanada
per l’enllumenat i una partida en les pressupostos del 2019, però una cosa no
eximeix l’altra. El nostre grup us demana s’hi s’ha demanat la prorroga al
departament indicat.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Respondrem alguns de nosaltres. No és possible demanar prorroga, el que sí que
s’ha parat. En David explicarà perquè s’ha demanat un F.E.D.E.R. i lo dels quadres ho
volem fer sí o sí, no té res a veure, no dependrà pas de que ens deneguin el F.E.D.E.R.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
En les dues inversions que estan previstes pel 2019, una és l’arranjament dels
quadres elèctrics i posada de legalització de tots els quadres elèctrics exteriors que
fins a la data no hi eren. També en aquesta mateixa inversió hi ha inclòs la
substitució de determinades lluminàries que són les que tenen més risc i la quantitat
de bombetes més antigues. Això no està subjecte a cap subvenció, sinó que està
aprovada i entrarà a licitació perquè ja pràcticament estan omplerts els plecs, al
setembre, principis d’octubre, s’ha demorat perquè calia dotar la partida
pressupostària adient, però abans de dotar la partida pressupostària adient, abans
calia fer l’estudi del que realment s’ha de fer i com s’ha de fer, per això s’ha anat
demorant i ara ja estem en disposició de fer-ho. L’altra partida, aquesta partida ronda
els 300.000,00 €. I una altra partida que no arriba, però que gairebé s’apropa als
600.000.€, aquesta sí que depèn de la subvenció del F.E.D.E.R i és el canvi de
lluminària de totes les bombetes del poble, les que no han passat a led, passaran a
led, aquesta està subjecte a F.E.D.E.R, encara no tenim resposta i estimem per
comparativa amb altres pobles és una estimació, que probablement aquesta tardor
ens donaran resposta. Un cop tinguem la resposta si és afirmativa, doncs,
procedirem a tirar-ho endavant i si és negativa ens plantejarem si podríem reconduirla per obtenir una subvenció o si en fem una part, perquè evidentment no podrem
exercir la totalitat.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Un petit incís, l’enginyer, aquesta setmana ens va dir que UNITEC, que és qui va
detectar els defectes i ho va passar a COBAC. COBAC, és una empresa contractada
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per nosaltres ja fa mesos. Recordo que vàreu demanar una còpia de l’encàrrec i us la
vàrem donar. ECOBAC, és a qui se li va encarregar la redacció del projecte executiu,
aquest projecte executiu, entra en molt més detall del que tenim del 2016 que deia
molt superficialment que és el que s’havia de fer. Sense aquest projecte executiu no
podem licitar. Per tant, ECOBAC, té com a data límit per entregar aquest projecte
executiu, aquest mes d’agost, això faria inicialment que al mes de setembre
s’iniciaria la licitació i podria passar un mes entre la adjudicació i la posada en
marxa, però que és bastant imminent dins el que és pot considerar imminent dins de
la administració.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres ens referim més puntualment amb els defectes trobats.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, sí, són aquests.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Els més fàcils de solucionar si és poguessin fer, n’hi ha que costa poc, com és el cas
del parc, on hi ha diferencials puntejats, que és posar-hi un diferencial nou i posar-hi
un terra. Això, costa poc.
Pren la paraula la senyora alcaldessa.
Se que en Xevi Puig, algunes coses les més greus ja les ha anat arreglant.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Jo ho dic per la seguretat de tots això. Si hi ha una desgràcia, avui en dia tothom toca
coses.
Pren la paraula el senyor David Bohigas.
Els temes més greus s’han solucionat, evidentment el vandalisme que hi ha amb els
temes elèctrics, ens genera nous problemes que els hem d’anar solucionant a
mesura que es van produint i a més a més en cada una de les Gales aquesta inclosa
el nostre enginyer municipal ho avalua i fa l’informe corresponent conforme que tot
és pot executar i de la forma que cal fer-ho.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Però no s’ha solventat?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Mana?.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Però no està solventat?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Els més greus estan solventats.
Pren la paraula el senyor Jordi Blanquez:
Els dos quadres de la Font del Canyo, d’enllumenat públic.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Hi tindria que passar la E.C.A. per dir que estan bé?
Pren la paraula el senyor Jordi Blanquez:
Però, és que aquells quadres no són pels firaires, són per l’enllumenat públic.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, no, els de la llum. Els dels firaires hi ha un transformador hi estan en un apartat.
Pren la paraula el senyor Jordi Blanquez:
Són dos quadres que són de la companyia hi van amb un butlletí apart.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Quan, jo vaig posar els firaires, em vaig equivocar. Els firaires agafen la llum des de la
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“palomilla” que hi ha.
Pren la paraula Jordi Blanquez:
Jo vaig entendre els firaires.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Em vaig equivocar amb el redactat.
Pren la paraula el senyor Jordi Blanquez:
Val, val.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
L’E.C.A. hi passarà un cop estigui executada aquesta licitació hi estigui solucionat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, no, la responsabilitat es pel regidor, no per nosaltres, és a dir, com que aquest
matí he fet un curset sobre això amb gent experta de diferents ajuntaments. Molts
s’han posat les mans al cap perquè hi ha molts més defectes dels que ells és
pensaven. Sobretot amb els temes de terres.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Per això vàrem encarregar aquest projecte executiu i per això li hem donat via, cosa
que no s’havia fet prèviament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Desprès, l’altra; si les atraccions dels firaires una vegada presentada tota la
documentació i fetes les revisions pertinents per part dels tècnics municipals i
autoritats autoritzades els hi cal publicar-ho en el butlletí oficial de la província per
poder comprovar el seu funcionament durant les Gales?
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Això ens han dit que no els tècnic, ens han dit que no cal.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Que no cal publicar-ho?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Que no.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Una altra pregunta era si ens podríeu donar, fer arribar, els resultats econòmics del
festival digital fet a la Burès del 11 de maig. Ús ho vaig enviar per correu electrònic.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
No és de nosaltres.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
És un festival organitzat per una associació.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Varen pagar una taxa.
Pren la paraula la senyora alcaldessa.
Varen pagar una taxa.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Sí, va col·laborar en part.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Val, allà posava ajuntament d’Anglès, merci només era això, empresa aliena.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Era una associació.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Estan inscrits en el registre municipal.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
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Merci, per part meva res més.
Pren la paraula la senyora Imma Jiménez:
Tal i com sap durant aquests dies s’ha activat el nivell d’alerta del pla de InfoCat
d’incendis forestals degut a les condicions meteorològiques a causa de les altes
temperatures. Coincidint amb aquesta alerta hem pogut detectar que alguns torns de
servei de la Policia Local no s’han realitzat, no hem trobat ningú en el servei. En sap
la causa?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, com hem explicat abans hi ha hagut baixes, dues baixes simultànies més un agent
que ha marxat, més la previsió actual de contractar agents interins ja és ferma, els
que tenim quedaran però no podrem ara cobrir baixes temporalment amb bosses i
afecta al públic.
Pren la paraula la senyora Imma Jiménez:
És pren alguna mesura?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí, es clar. Ara hi haurà una selecció d’un agent, funcionari, després quan s’aprovin
els pressupostos generals de l’estat del 2019, podrem treure una altra plaça de
funcionari i ara amb aquesta sentència pressionarem a les autoritats perquè totes les
places de funcionari és puguin treure com a funcionaris. A veure si ens fan cas i
puguem fer-ho perquè s’hauria de mirar de cobrir la plantilla.
Pren la paraula la senyora Imma Jiménez:
Quan el cap de la policia local realitza les seves vacances hi ha algun substitut?
Pren la paraula la senyora alcaldessa.
Hem ofert als agents si algú volia suplir-lo, comptant el diferencial, el cap té un sou i
un complement específic, per tant s’ha agafat aquest complement específic i s’han
comptat les hores a quan arriben a sortir i es va oferir als agents que no estaven de
baixa i ningú ho ha volgut fer, per tant...
Pren la paraula el senyor Antoni Ruiz:
Volia preguntar si hi ha coneixement que al redós de les Mines del Sant Pare hi ha
algun forat que està a l’aire lliure, per avisar al propietari o el que calgui.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Jo diria que es va avisar, ja fa dies d’això. Hi ha un informe de la Policia de fa mig any.
Aleshores, es va dir als serveis tècnics que fessin un procediment de execució.
Pren la paraula el senyor Antoni Ruiz:
Un any hi va caure un porc senglar i un gos que el perseguia. Fa molts anys, inclús se
sentien.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa.
El que podem fer és avisar al propietari.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Les mines del Sant Pare, són de propietat privada no?. No hi te part l’Ajuntament?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
A mi em sembla que no.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Doncs, avisar als propietaris.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ja s’han avisat, els propietaris no només tenen els solars sinó també les cases que
estan en perill i ha un increment força important de gent que descuida les seves
propietats i nosaltres hem d’anar darrera aquesta gent demanant que s’ocupi de lo
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seu.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Doncs, per nosaltres res més.
I, no havent-hi més assumptes per a tractar, l’alcaldessa aixeca la sessió a l'hora
esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, el secretari, en dono fe.
Signat electrònicament,

P á g i n a 28 | 28

