AJUNTAMENT
DE
CANET D’ADRI
Vall de Llémena

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 25
DE JUNY DE 2018
Número: 6/2018
Data: 25/06/2018
Hora: 20,30 hores
Tipus: ordinària
Lloc: Sala de sessions municipal
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament , essent dos quarts de nou del vespre del dia 25 de juny
de 2018, prèvia convocatòria, es reuneixen les persones que tot seguit es detalla:
ASSISTENTS
Alcalde: Carles Espígol Camps (IpC-AM)
Regidors:
-

Jordi Fonoll Lluís (IpC-AM)

-

Albert Badosa Noguer (IpC-AM)

-

Enric Subils Quera (AVICA)

-

Joel Casellas Puig (CIU)

-

Sónia Bosch Congost (CIU)

Absents :
-

Georgina Trias Pilsa (CIU)

Secretaria: Carme Gubau Menció, secretària habilitada
També hi assisteix, amb veu però sense vot, la funcionària de l’Ajuntament, Dolors Noguer
Menció, per informar a la secretària i els regidors dels expedients administratius en tràmit.
Vist que es reuneixen els requisits contemplats a l’art. 46.c) de la Llei 7/1985, en assistir més
d’un terç del nombre total de membres del Consistori, els presents es disposen a celebrar la
sessió ordinària en primera convocatòria sota la Presidència del Sr. Alcalde i amb assistència
de la Secretària que subscriu.
Un cop obert l’acte per la Presidència, es passen a tractar els assumptes inclosos en
L’ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació , si escau, de l’ acta de la sessió anterior
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L’Alcalde pregunta als assistents si estan d’acord amb el redactat de l’acta de la sessió
ordinària del dia 28 de maig de 2018 de la qual se n’ha passat una còpia a cadascun.
Els assistents mostren la seva conformitat i l’acta queda aprovada per unanimitat dels
membres assistents i els acords presos esdevenen ferms.
2.- Propostes
2.1 - Ratificar, si escau, el decret d’aprovació de factures
L’alcalde per Decret núm.57 de data 21/06/2018 va aprovar les factures registrades pendents
des de l’últim Ple amb un import total de 29.489,06 €
Atès que s’ha passat còpia als regidors de la relació de factures aprovades per al seu
pagament
Es proposa als membres del Ple adoptar el següent acord :

Primer.- Ratificar els Decrets d’alcaldia núm.57 de data 21/06/2018 d’aprovació de les
factures registrades pendents des de l’últim Ple amb un import total de 29.489,06 €
Segon.- Donar-ne compte al Servei de comptabilitat de la Corporació per a la seva
tramitació
El regidor Joel Casellas i la regidora Sònia Bosch s’interessen pel detall d’algunes
factures que l’alcalde comenta.
Tot seguit, el Ple ratifica el Decret d’aprovació de factures per unanimitat.

2.2 - Aprovació del model de control intern simplificat en règim de fiscalització i
intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del
control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici
de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local
L’alcalde presenta la proposta que compta amb l’assessorament dels serveis d’Intervenció de
la Diputació de Girona
L’article 39 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del sector públic local (RD 424/2017) estableix que podran aplicar
el règim de control intern simplificat aquelles entitats locals incloses en l’àmbit d’aplicació del
model simplificat de comptabilitat local (Regla 1 de la Instrucció del model simplificat de
comptabilitat local, aprovada per l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre).
Atès que l’Ajuntament de Canet d’Adri, d’acord amb les xifres de població resultants de la
última revisió del padró municipal, té una població de 702 habitants i, l’import de les previsions
inicials d’ingressos de l’últim pressupost aprovat definitivament per l’entitat local i, si s’escau,
el de les previsions inicials d’ingressos que, per l’entitat local i els seus organismes autònoms,
es dedueixi de l’estat de consolidació del pressupost a què fa referència l’apartat 1.c) de
l’article 166 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
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legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), corresponent a l’últim pressupost aprovat, és de
551.790 €, està inclòs en l’àmbit d’aplicació del model simplificat de comptabilitat local, i per
tant, es pot acollir, d’acord amb l’article 39 del RD 424/2017, al règim de control intern
simplificat.
Respecte al procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos,
l’article 9 del RD 424/2017, en el seu apartat 1, estableix que la fiscalització prèvia dels drets i
ingressos de la tresoreria de l’entitat local i la dels seus organismes autònoms es pot
substituir, sempre que ho acordi el ple, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat i
el control posterior, si s’escau, dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat mitjançant
l’exercici del control financer.
L’article 13 regula el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics,
establint en el seu apartat 1 que, previ informe de l’òrgan interventor i a proposta del
president, el ple de l’entitat local podrà acordar el règim de fiscalització i intervenció limitada
prèvia.
Per a l’exercici d’aquesta fiscalització prèvia limitada, el ple de la Diputació de Girona, en data
20 de març de 2018, va adoptar l’acord d’aprovació dels tipus de despeses i obligacions
sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, els quals
engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a
excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció
prèvia; així com, els requisits bàsics a comprovar adaptats a l’Acord del Consell de Ministres
de 30 de maig de 2008, de la Intervenció general de l’administració de l’Estat, amb el que es
dóna aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a
l’exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics, actualitzat per acord de 7 de
juliol de 2011 (en endavant ACM), en l’exercici de les actuacions de fiscalització i intervenció
limitada prèvia en règim de requisits bàsics, per als ens adherits al Servei d’assistència de la
Diputació de Girona en l’exercici del control intern de les entitats locals. L’esmentat acord va
ser publicat al Butlletí Oficial de la Província número 70, de data 11 d’abril de 2018, essent
vigent a partir de l’endemà d’aquesta publicació, i fins a la seva modificació o derogació
expressa.
El president de la Diputació de Girona, va aprovar la sol·licitud d’assistència en l’exercici del
control intern a les entitats locals presentada per l’Ajuntament de Canet d’Adri al registre
d’entrada de la Diputació de Girona el 23 / maig / 2018, d’acord amb l’establert al Pla
d’assistència i en virtut de l’article 6.4 del RD 424/2017, que estableix que els òrgans
interventors podran demanar, a través del president de l'entitat local, l'assessorament i informe
dels serveis d'assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials,
cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials.
Per tot això, vist l’informe emès per la Intervenció de Fons en els termes que preveu el RD
424/2017, les atribucions conferides al Ple d’aquesta corporació i d’acord amb l’article 52 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, es proposa l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar l’aplicació del règim de control intern simplificat a l’activitat econòmicafinancera de l’entitat local, en els termes que preveuen els articles 39 i 40 del RD 424/2017.
SEGON. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria
de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, pel control inherent a la
presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora
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sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveuen els articles 9.1 i 40 del RD
424/2017.
TERCER. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics
sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora, en els termes que
preveu l’article 13 del RD 424/2017.
QUART. Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat per la Diputació de Girona, en sessió plenària de
20 de març de 2018 i publicat al BOP núm. 70 de 11 d’abril de 2018 (el qual s’adjunta com
Annex), referent a l’aprovació dels requisits bàsics del règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia aplicable als ens locals que s’adhereixin al Servei d’assistència en l’exercici del
control intern, per a l’aplicació dels requisits bàsics a comprovar adaptats a l’ACM sobre tots
els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics, determinats en el citat acord, els quals engloben tots els tipus de
despeses i obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els
sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia.
CINQUÈ. Deixar sense efectes tot allò que reguli l’exercici del control intern a l’Ajuntament de
Canet d’Adri, que contradigui la normativa vigent en matèria de control intern, a partir de 1 de
juliol de 2018.
SISÈ. Notificar el present acord al Servei d’Assistència en l’Exercici del Control Intern a les
Entitats Locals de la Diputació de Girona.
Posada la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.3 – Aprovació de l’adjudicació de l’obra de pavimentació del camí de Montbó, 2a fase

L’Alcalde explica als regidors els antecedents de l’obra de pavimentació de la carretera de
Montbó de la primera fase, ja executada, i la licitació de la segona fase. Tot seguit passa a
llegir la proposta:
Atès que el Ple municipal , en sessió del dia 22 de gener de 2018, va acordar aprovar la
memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals de gener de 2018 , en relació a
les obres de pavimentació del camí de Montbó , 2a. Fase en el tram de la Castanyeda fins a
Can Llusca a l’entrada asfaltada de la Urbanització de Montbó, per import de 58.278,70€
(sense IVA)
Atès que també es va aprovar l’expedient de contractació de l’obra de pavimentació del camí
de Montbó, 2a. Fase, pel procediment obert simplificat, convocant la seva licitació i aprovant el
plec de clàusules administratives particulars i tècniques
Vista l’acta de la Mesa de Contractació de data 18 de juny de 2018 per a l’adjudicació de
l’obra,d’acord amb la proposta següent :
Amb tot l’exposat, la Mesa de Contractació adopta el següent acord :
Proposicions admeses :
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-

Agustí y Masoliver, SA
Construccions Rubau Tarrés, SAU

-

Aglomerats Girona, SA

Proposicions rebutjades :
-

Construccions Fusté, SA – Presentat fora de termini

1- CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I PUNTUACIÓ
BAIXA
LICITADA

PUNTS

ANYS

PUNTS

Garantia

P.GARAN

EMPRESA

58.278,70 P.BAIXA

PUNTS TOTAL

AMSA

55.600,00

25,00

1

1

26,00

CIONS.RUBAU-TARRES

57.695,91

24,09

0

0

24,09

AGLOMERATS GIRONA

56.821,73

24,46

0

0

24,46

En conseqüència, la Mesa proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte
d’obres de “Pavimentació del camí de Montbó, 2a. Fase” , a favor de l’empresa Agustí y
Masoliver, SA per import de 55.600€ de pressupost amb IVA (21%) 11.676€ € amb un total
d’adjudicació de l’obra de 67.276€, atès que ha efectuat l’oferta més avantatjosa atenent als
criteris valoratius que consten en el plec de clàusules administratives particulars.
D’acord amb l’establer a la Disposició Addicional Segona de la Llei de contractes del sector
públic, correspon al Ple la competència com a òrgan de contractació quan l’adjudicació de
l’obres superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost corrent.
Per tot l’exposat, es proposa als membres del Ple prendre els següents ACORDS:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de l’obra de Pavimentació del Camí
de Montbó, 2a Fase, a favor de l’empresa Agustí Masoliver, SA per import de 55.600€ de
pressupost amb IVA (21%) 11.676 € amb un total d’adjudicació de l’obra de 67.276€, atès
que ha efectuat l’oferta més avantatjosa atenent als criteris valoratius que consten en el plec
de clàusules administratives particulars.

Segon.-

Aplicar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2018/454/63100 del

Pressupost General
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Tercer.- Que es notifiqui al contractista el present acord d’adjudicació del contracte i se’l
requereixi perquè en el termini de quinze dies hàbils després de la notificació d’aquest acord
acrediti que ha constituït la garantia definitiva i aporti documentació referent al compliment de
les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària i Seguretat Social, tot advertint que si no ho
fa així, la contractació pot quedar resolta.
Acte seguit se’l cita per tal que es personi a formalitzar el contracte en document administratiu
dins del termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de la notificació de la
meritada adjudicació.
Quart.- Que es publiqui l’adjudicació en el perfil del contractant, de conformitat amb TRLCSP

Cinquè.- Facultar al senyor Alcalde per a la formalització del corresponent contracte
administratiu.
Abans de la votació, el regidor Joel Casellas pregunta per l’obra de la primera fase per si es
pot donar per acabada. Li respon el regidor Enric Subils en el sentit que queda pendent algun
retoc a les voreres però que l’obra d’asfaltatge està feta.
Posada la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents.
2.4 - Aprovar l’inventari de camins públics de Canet d’Adri
L’alcalde fa la presentació de la proposta i explica que es tracta d’un projecte important pel
municipi que ha de servir per resoldre moltes controvèrsies entre propietaris i amb
l’Ajuntament. Tot seguit llegeix la proposta
L’ inventaris municipals de camins són l’instrument fonamental per a la defensa dels camins
públics. Els inventaris són eines indispensables per poder exercir les competències
administratives que la llei atorga als municipis en l’àmbit de la mobilitat i la vialitat rurals i
també específicament per poder desenvolupar les potestats i poder complir amb les
obligacions que estableixen les lleis en aquest àmbit.
Per aquest motiu, l’Ajuntament va encarregar l’elaboració de l’inventari amb l’objectiu
primordial de clarificar la titularitat (pública o privada) dels camins que integren la xarxa viària
del municipi, però també en el marc de projectes de desenvolupament local, principalment en
l’àmbit del senderisme.
Per Decret d’alcaldia núm. 110/2016 de 23 de juny es va encarregar al Consell Comarcal del
Gironès la contractació, coordinació i elaboració de l’inventari dels camins d’ús públic i de
titularitat municipal de Canet d’Adri
El Consell Comarcal del Gironès, en data 7 d’abril de 2017, va signar un contracte
administratiu per a la redacció de l’inventari de camins públics d’alguns municipis de la
comarca del Gironès adjudicat a l’empresa Pericia Caminera, que ve representada pel Dr.
Xavier Campillo Besses.
Fonaments jurídics
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-

Art. 17 RD 1372/1986 del Reglament de Béns de les Entitats Locals (RBEL)

-

Disposició Transitòria 2a del RBEL

-

Art. 100 D.336/1988 del Reglament de Patrimoni d’Entitats Locals

-

Art. 334,339,344,553,570 del Codi Civil

-

Art. 2.6 de la Llei 27/2015 de 29 de setembre de Carreteres

-

Art. 2 de la Llei 3/1995 de 23 de març de vies pecuàries

-

Art. 2, 11 de la Llei 9/1995 de 27 de juliol ‘accés motoritzat al medi natural

-

Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i del
Règim Local de Catalunya

Proposta
Vist l’inventari de Camins públics a incloure en l’Inventari Municipal de Béns de
l’Ajuntament de Canet d’Adri, presentat per l’empresa Perícia Caminera de maig 2018 i
redactat pel Dr. Xavier Campillo Besses, Doctor en Geografia, Pèrit especialitzat en
camins, servituds de pas i termenals, el qual consta d’una memòria, plànols i annex, i que
constitueixen la informació de base i la determinant, que consta de la documentació
següent:
Mèmòria
I. Presentació
II. Objecte de l’inventari
III. Font documentals
IV. Resultats de l’inventari
ANNEX
I. Fitxes descriptives
II. Plànols
De conformitat amb la proposta, es proposa l’ adopció dels següents
ACORDS :
Primer.- Aprovar inicialment l’Inventari de Camins Públics de Canet d’Adri, presentat per
l’empresa Perícia Caminera de maig 2018 i redactat pel Dr. Xavier Campillo Besses, el
qual consta d’un únic document que compren una Memòria, Annex amb les fitxes
descriptives i d’un plànol.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública, mitjançant anunci que es publicarà
al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la Web
municipal , pel termini de 3 mesos, i podrà ser examinat durant aquest període per tal de
presentar les al·legacions o suggeriments que es creguin oportunes.
Tercer.- Establir que l’empresa Pericia Caminera informarà sobre les al.legacions
presentades i elaborarà la proposta final d’inventari públic per a la seva aprovació
definitiva pel Ple.
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El Sr. Casellas pregunta si en l’inventari s’han recollit tots els camins que el seu grup va
proposar i l’alcalde li respon que sí perquè es van poder documentar.
El Ple, per unanimitat dels seus membre, pren l’acord d’aprovar inicialment l’inventari de
camins públics de Canet d’Adri.
3- Acords d’urgència
No n’hi ha
4- Control i gestió municipal
4.1 - Donar compte de les resolucions de l’alcaldia
L’Alcalde explica el contingut de la relació de Decrets aprovats des de la última sessió
celebrada.
NUM.

DATA

TITULAR

DOMICILI/TEMA

DESCRIPCIO

49

24/05/2018 Jordi Bosch Sala

Llicència obra

Construcció cobert agrícola Can Vicenç de Montcal

50

30/05/2018 AMPA Font de l'Abella

Ajut econòmic per l'alumne Alenadro Giménez de Can Manel casal estiu escola Educació E

51

04/06/2018 Eirene Sole Figueras

Subvenció
Turisme Rural
Can Pou

52

Recurs reposició

Estimació parcial recurs reposició contra multa coercitiva per acompliment de restitució tanc

Targeta ATM

Sol.licitud targeta ATM 1 zona

54

06/06/2018 Antonia Perea Garcia
Paula Badosa
11/06/2018 Gonzalez
Agustí Esteba
20/06/2018 Cabanes

Construcció barbacoa c/ sureda, 7

55

20/06/2018 Burés Professional

56

20/06/2018 Burés Professional

Llicència obra
Escampament de
fangs
Escampament de
fangs

57

21/06/2018 Ajuntament

Facturació

Factures juny 2018

53

Aprovació activitat turisme rural en la modalitat de Masia i masoveria a Can Pou de Canet

Sol.licitud escampament de fangs a nom de Xavier Bell-lloch
Sol.licitud escampament de fangs a nom de Vicenç Armengol

Els regidors s’interessen per alguns Decrets atorgats en quan a llicencies d’obra i activitats i
són comentats per l’alcalde i els assistents.
4.2 - Informacions d’alcaldia
L’alcalde informa als assistents de la correspondència rebuda més rellevant i la gestió
municipal des de l’últim Ple

. Autorització d’escampaments de fangs
L’alcalde explica que es va reunir amb els pagesos i la responsable de l’empresa encarregada
d’escampar fangs per informar-los del Reglament de residus ramaders i aplicació de fangs de
depuració. L’alcalde va advertir-los que l’incompliment del reglament suposaria sancions als
responsables.
. Comissió especial de comptes exercici 2017
L’alcalde comunica als regidors que la Comissió Especial de Comptes ha informat
favorablement el tancament del Compte General 2017 i que tota la documentació està al seu
abast per a consulta i examen. Els comptes restaran a exposició pública i en la propera sessió
del mes de setembre es portaran al Ple per a la seva aprovació.
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. Edició revista municipal de Juny
L’alcalde informa que està a punt de repartir-se la revista del primer semestre. L’Ajuntament
ha volgut insistir en la problemàtica dels gossos que van lliberts i els que causen molèsties,
les escombraries dipositades on no toca i la regulació de prohibició del bany a la Font de la
Torre
. Portada aigua potable zona Can Pigem
L’alcalde cedeix la paraula al regidor Albert Badosa qui explica que s’està en converses amb
els veïns del veïnat la Seca per estudiar la viabilitat de fer arribar la xarxa d’abastament
d’aigua potable a la zona. Es disposa d’uns pressupostos com a punt de partida per calcular el
cost de la infraestructura. L’obra s’hauria de finançar a través de les quotes dels propietaris i
una aportació de l’Ajuntament similar a la que es va fer en la resta de veïns.
. Convocatòria d’un procés selectiu i creació d’una bossa de treball per proveir la plaça
d’operari de brigada
L’alcalde informa sobre la necessitat de convocar la plaça d’operari de manteniment a través
del procediment que correspongui i crear una bossa de treball amb els aspirants que superin
les proves selectives. Informa que l’expedient ja està iniciat i que serà, previsiblement durant
el mes de setembre, que es realitzarà la selecció.
. Problemàtica en el paratge Font de la Torra
L’Alcalde fa un balanç positiu sobre la prohibició del bany a la Font de la Torra i considera
que la gent entén les raons per les quals el Consistori no permet el bany. És la única manera
de protegir el Paratge i evitar la massificació de gent a l’estiu amb conductes poc cíviques
sobretot per algun col·lectiu.
Amb la contractació de l’agent cívic i la coordinació de Mossos d’Esquadra i Agents Rurals es
pretén aconseguir que es respecti l’ Ordenança de regulació d’aquest paratge.
5 - Precs i preguntes
S’obre el torn de paraula amb la intervenció del regidor Joel Casellas que informa als
assistents sobre l’organització de la Marxa nocturna del Senglar que es farà el dia 7 de juliol.
El regidor Albert Badosa informa que ja han començat les obres de desmantellament de la
línia MT des de Medinyà i que està previst que aviat arribin al municipi.

En no haver-hi més assumptes a tractar, per la Presidència s’aixeca la sessió a les 21.15h,
que jo la secretària, en dono fe.

Canet d’Adri, 25 de juny de 2018
L’Alcalde,

La Secretària,
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