AJUNTAMENT
DE
CANET D’ADRI
Vall de Llémena

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EL DIA 26
DE MARÇ DE 2018
Número: 3/2018
Data: 26/03/2018
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 26 de
març de 2018, prèvia convocatòria, es reuneixen les persones que tot seguit es detalla:
ASSISTENTS
Alcalde: Carles Espígol Camps (IpC-AM)
Regidors:
-

Albert Badosa Noguer (IpC-AM)

-

Enric Subils Quera (AVICA)

-

Joel Casellas Puig (CIU)

-

Georgina Trias Pilsa (CIU)

-

Sónia Bosch Congost (CIU)

ABSENTS :
-

Jordi Fonoll Lluís (IpC-AM)

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 26 de febrer de 2018 de la qual se n’ha passat una còpia a cadascun.
Els assistents mostren la seva conformitat i l’acta del mes de febrer 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.19 de data 13/03/2018 va aprovar les factures registrades pendents
des de l’últim Ple amb un import total de 13.056,22€.
L’alcalde explica les factures més rellevat de les quals s’ha passat còpia als regidors de la
relació per ser aprovades per al seu pagament
Es proposa als membres del Ple adoptar el següent acord:
Primer.- Ratificar els Decrets d’alcaldia núm.16 de data 13/03/2018 d’aprovació de
factures registrades pendents des de l’últim Ple amb un import total de 13.056,22€.

les

Segon.- Donar-ne compte al Servei de comptabilitat de la Corporació per a la seva tramitació.
Posada a votació, es ratifica l’aprovació de les factures per unanimitat dels membres
assistents
2.2 - Ratificar, si escau, el Decret d’alcaldia, d’adjudicació de l’obra de Reasfaltatge a
la carretera de Montcal
L’alcalde explica als assistents les ofertes rebudes i la valoració de les millores presentades.
Tot seguit llegeix el Decret d’adjudicació, de data 12 de març :
RESOLUCIÓ
Vist l’expedient d’obra menor sobre la contractació de l’obra de Reasfaltat d’un tram de la
Carretera de Montcal,
Atès que aquesta obra està inclosa dins la línia de subvencions per a inversions en camins
públics locals per al període 2018-2020 (Ordre GAH/1342/2017, de 7 de juny) i que ha
correspost 47.500,00€ de subvenció amb una puntuació de 29,68 per tal que l’obre s’executi
l’any 2018.
Vistos els pressupostos presentats per reasfaltar la carretera de Montcal consistent en el
subministrament, estesa i compactació de microaglomerat en fred tipus MICROF-en un tram
de 2,5 km. continuats, de les següents empreses:
-

Construccions Rubau, SL - Import: 37.000 € - Millora 1.163,75€ - 13,36 punts

-

Construccions Fusté, SA – Import 40.496,15 € - Sense millora - 10,22 punts
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-

Agustí Masoliver, SA – 41.000€ - Millora 4322,59 € - 19,12 punts

Vista la proposta de la Mesa de contractació a favor de l’empresa Agustí Masoliver, SA, amb
un pressupost de 41.000€ i 8.610€ d’IVA amb un total de 49.610 € per ser la més avantatjosa
Atès que escau la contractació de l’obra pel procediment d’un contracte d’obra menor per ser
inferior el seu import a 50.000€, amb adjudicació directa a l’empresa que tingui capacitat
d’obrar i que estigui degudament habilitada professionalment per realitzar la prestació
necessària, d’acord amb el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic.
D’acord amb el que s’estableix al text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya
que atribueix a l’alcalde competència per a la contractació i les concessions de tot tipus quan
l’ import no superior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal.
Per tot això,
RESOLC:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa Agustí Masoliver, SA, per import de
41.000 € amb IVA 21% de 8.610€, amb un import total de l’actuació de 49.610€
Segon.- Adjudicar “l’obra de reasfaltatge de la Carretera de Montcal en el tram de camí entre
Cal Ferrer i Can Patxec” a l’empresa Agustí Masoliver, SA (AMSA) d’acord amb el pressupost
presentat i les prescripcions tècniques.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució a les persones interessades i donar-ne compte al Ple
en la propera sessió ordinària.
El Ple, per unanimitat, ratifica el Decret d’adjudicació de l’obra de reasfaltatge a la carretera
de Montcal.
2.3 - Aprovar, si escau, el Plec de Clàusules particulars i tècniques per a la contractació
del servei de neteja de les dependències municipals i pavelló
L’Ajuntament té formalitzat un contracte de neteja de les dependències municipals i de la
neteja de lavabos i vestuaris del pavelló amb l’empresa MPLUS Serveis Integrals de neteja,
que ha esgotat la possibilitat de ser prorrogat.
A la vista de les característiques sobre la contractació del servei de neteja per no disposar de
personal propi i de l'import del contracte (15.000€ durant 3 anys amb possibilitat de dos anys
de pròrroga) es proposa l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014.
Es proposa als membres del Ple, prendre els següents:
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ACORDS
PRIMER. Tramitar l'expedient per a la contractació descrita en els antecedents mitjançant
procediment obert simplificat.
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.
TERCER. Designar, d’acord amb el punt 7 de la Disposició addicional segona de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que la Mesa de Contractació
estarà presidida per l’Alcalde o regidor en qui ho delegui, com a vocal la secretària
interventora de l’Ajuntament i actuarà com a secretària de la Mesa la funcionària de la
Corporació.
Posada la proposta a votació intervé el regidor Joel Casellas per preguntar si el termini del
contracte seria de 3 anys més la possibilitat de dos anys de pròrroga. La regidora Sònia Bosch
pregunta sobre el tema sancions que es recullen el Ple.
L’alcalde els dóna les explicacions oportunes i l’acord s’aprova per unanimitat dels membres
assistents.
2.4 – Donar compte del Decret d’alcaldia d’aprovació de la liquidació del Pressupost
General de l’exercici 2017
L’alcalde informa als assistents de l’expedient de liquidació de 2017 el qual, tal com es
preveia, no es compleix ni amb estabilitat pressupostària ni regla de despesa a conseqüència
de l’operació d’adquisició de terreny del Pla de l’Estanyol.
Es dóna compta al Ple del Decret d’alcaldia núm. 13/2018 de 14 de març, sobre l’aprovació de
la liquidació del Pressupost General de l’exercici 2017
D’acord amb la base 44.3 de les d’execució del Pressupost, correspon al President aprovar la
liquidació del Pressupost de 2017, previ informe de la Intervenció de Fons.
Atès el que estableix l’article 191.3 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 articles 90 i 93.2 del RD
500/90, de 20 d’abril.
I vist l’informe favorable de la Intervenció de Fons,
DISPOSO
“PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de l’exercici 2017, de conformitat
amb el detall que a continuació s’indica:
1. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ:
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1.1- LIQUIDACIO DEL PRESSUPOST DE DESPESES :
Crèdits inicials ...................................................................................... 490.050,00
Modificacions de crèdit ......................................................................... 584.931,87
Crèdits definitius ............................................................................... 1.074.981,87
Despeses autoritzades ...................................................................... . 892.564,33
Despeses compromeses……………………………………......................892.564,33
Obligacions reconegudes……………………….……… ........................ 892.564,33
Pagaments realitzades ....................................................................... 881.040,95
Obligacions pendent de pagament ......................................................... 11.523,38
1.2 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS:
Previsions inicials……………………………………… ............................ 490.050,00
Modificacions ....................................................................................... 584.931,87
Previsions definitives......................................................................... 1.074.981,87
Drets reconeguts .................................................................................. 610.023,11
Drets anul·lats .......................................................................................... 9.750,52
Drets cancel·lats (baixes) ......................................................................... 2.463,96
Devolucions d’ingressos indeguts ............................................................ 7.286,56
Drets reconeguts nets .......................................................................... 600.272,59
Drets recaptats..................................................................................... 551.698,75
Drets pendents de cobrament ................................................................ 48.573,84

1.3. MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES
1.3.a) Drets pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
+ Drets pendents de cobrament exercici corrent .................................... 48.573,84
+ Drets pendents de cobrament exercicis tancats .................................. 34.664,07
+ Operarions no pressupostàries ..................................................... 1.233,07
TOTAL ................................................................................................... 84.470,98
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+ Obligacions pendents de pagament exercici corrent ........................... 11.523,38
+ Obligacions pendents de pagament exercicis tancats….................................456,00
+ Operacions no pressupostàries …………………………….........................17.669,47
TOTAL ................................................................................................... 29.648,85

+Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva .................................... 2.875,40

1.3.b) Resultat pressupostari de l’exercici
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V ................................................ 553.498,64
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV ................................. 379.560,91
(a) Operacions corrents ....................................................................... 176.937,73
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII………………………………………46.773,95
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VI………..........................498.277,95
(b) Operacions de capital……………………………................................ -438.504,00
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) ……............................-261.566,27
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII............................................................... 0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII................................................. 0,00
2. ACTIUS FINANCERS ................................................................................. 0,00
+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII............................................................... 0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX………….......................................30.725,47
3. PASSIUS FINANCERS ..................................................................... -30.725,47
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3) .............. -292.291,74
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI
- Desviacions positives de finançament……………………...............................16.100,29
+ Desviacions negatives de finançament ................................... …………1.000,00
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals…...................… 424.856,34
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5) …………........................... 117.464,31
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1.3.d) Romanent de tresoreria

1. FONS LÍQUIDS ................................................................................ 776.699,82
2. DRETS PENDENTS DE COBRAMENT ............................................. 84.470,98
+ Del pressupost d’ingressos exercici corrent .................................... 48.573,84
+ Del pressupost d’ingressos exercicis tancats.................................. 34.664,07
+ D’operacions no pressupostàries...................................................... 1.233,07
- Cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva ............................... 0,00
3. OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT ................................... 29.648,85
+ Del pressupost de despeses exercici corrent.................................. 11.523,38
+ Del pressupost de despeses exercicis tancats .................................... 456,00
+ D’operacions no pressupostàries.................................................... 17.669,47
- Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva ......................... 2.875,40
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3) ................................. 834.397,35
- Drets de dificíl o impossible recaptació………………..................................12.807,29
- Excés de finançament afecta………………………………………………………… 9.513,08
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS… .. 812.076,98
SEGON.- DONAR-NE compte al Ple Corporatiu en la primera sessió ordinària que se celebri.
TERCER. TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost de 2017 pel portal habilitat a
la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Els membres del Ple se’n donen per assabentats
2.5 – Aprovar, si escau, la moció presentada per CIU del grup PDeCat en relació a les
declaracions del President del Govern d’Espanya i el nomenament de la jutgessa María
Elósegui com a membre del Tribunal Europeu de Drets Humans
L’alcalde dóna la paraula al grup de CIU i pren la parula la regidora Georgina Trias, que
explica la Moció i tot seguit es llegeix i es posada a votació
“En repulsa de les lamentables i deplorables declaracions del President del Govern
d’Espanya, Mariano Rajoy, el passat 24 de gener de 2018 en una entrevista concedida a un
mitjà de comunicació radiofònic espanyol, en la que se li preguntava sobre les diferències
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salarials entre homes i dones, el Sr. M. Rajoy va respondre “Los gobernantes debemos ser
muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no, y desde luego,
no hay ninguna que sea igualar salarios. Que el Gobierno empiece a fijar salarios de las
empresas... No me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo,
francamente”, per després afegir “No nos metamos en eso”.
Un altre fet lamentable és el recent nomenament de la jutgessa espanyola María Elósegui
com a membre del Tribunal Europeu de Drets Humans de Estrasburg, coneguda per les seves
particulars i desafortunades teories, com la següent, “para curar al transexual lo que hay que
hacer es ajustar su cuerpo a su identidad de género o realizar una terapia psíquica”.
La Constitució Espanyola en la defensa dels drets fonamentals de les persones estableix en
l’article 9.2 que correspon als poders públics promoure les condicions per tal que la llibertat i la
igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives; remoure els
obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els
ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
Volem recordar que segons la Directiva europea 2006/54/CE relativa a l’aplicació del principi
d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes de treball i
ocupació, prohibeix la discriminació laboral, establint que per un mateix treball, al qual se li
atribueix un mateix valor, s’ha d’eliminar la discriminació directa i indirecte per raó de sexe en
el conjunt dels elements i de les condicions de retribució.
A l’efecte de donar compliment a la Directiva 2006/54/CE en data 24 de març de 2007 va
entrar en vigor la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i d’homes, la qual en
el seu article 1 estableix que dones i homes son iguals en dignitat humana, i iguals en drets i
deures. A més a més, en el seu l’article 11 acorda que els Poders Públics han d’adoptar
mesures específiques a favor de les dones per corregir situacions patents de desigualtat de fet
respecte dels homes.
L’esmentada llei orgànica també determina que les persones han de gaudir dels drets derivats
del principi d’igualtat de tracte i de la prohibició de discriminació per raó de sexe.
Per tot això exposat i fent ús del dret a la participació ciutadana demanem al Ple de
l’Ajuntament de Canet d’Adri que tracti i aprovi els següents punts:
Primer.- Reprovar les declaracions del President del Govern Espanyol sobre la bretxa salarial
entre homes i dones.
Segon.- Demanar la revocació de la designació de María Elósegui com a membre del Tribunal
Europeu de Drets Humans per la seva manifesta incapacitat.
Tercer.- Exigir al Govern Espanyol que apliqui mesures correctores immediates per equiparar
els salaris entre les dones i els homes, tal i com garanteix l’ordenament jurídic vigent, que
vetlli per la integració de totes les ciutadanes i ciutadans i, que garanteixi la igualtat de tracte i
d’oportunitats.
Quart.- Donar suport a totes aquelles dones i homes víctimes de discriminació directa o
indirecta.
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Cinquè.- Deixar constància que el municipi de Canet d’Adri i els seus càrrecs electes estan al
costat de totes aquelles dones i homes que vegin vulnerats els seus drets d’igualtat de tracte i
d’oportunitats, i que defensen les polítiques integradores i no discriminatòries, assegurant una
ciutat que lluita per a la defensa de la igualtat de drets i d’oportunitats.
Sisè.- Traslladar els acords presos al Tribunal Europeu dels Drets Humans, al Govern
Espanyol i a l’Institut Català de la Dona.
La Moció s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
La regidora Georgina Trias fa constar que és el tercer municipi de les comarques gironines
que aprova el manifest després de ciutats com Girona i Salt.
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.
12
13
14
15

DATA
23/02/2018
14/03/2018
07/03/2018
07/03/2018

TITULAR
Ajuntament
Ajuntament
particular
particular

16
07/03/2018 Ajuntament
17
18
19
20
21
22

09/03/2018 Ajuntament
12/03/2018 Ajuntament
13/03/2018 Ajuntament
13/03/2018 Ajuntament
19/03/2018 particular
21/03/2018 particular

DOMICILI/TEMA
comptabilitat
comptabilitat
Llicència obra
Llicència obra
Subvencio
prevenció
incèndis
Subvenció
Generalitat
Adjudicació obra
Facturació
Subvencio
Diputació
Llicència obra
Taxa
escombraries

DESCRIPCIO
Aprovació Pla pressupostari a mig termini 2019-2021
Aprovació liquidació pressupost 2017
Substitució teules garatge c/ Jonquerol, 4
Construcció tanca perimetral Can Puig
Sol.licitud subvencio Dip. neteja bosc Parc Alzines i
parc Salut Línia 1
Sol.licitud subv. franges de protecció urbanitzacions –
Generalitat 2018
Adjudicació obra de Reasfaltat Ctra. Montcal a AMSA
Factures març 2018
Sol.licitud subvenció Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2018
Neteja i enderrocs per reforma interior c/ Rocacorba, 10 Montbó
Baixa taxa escombraries Can Palol i Can Roure Gros de Biert
a favor de Porqueres

4.2 - Informacions d’alcaldia
L’alcalde informa de la correspondència rebuda i la gestió municipal des de l’últim Ple
- S’ha sol.licitat a la Diputació de Girona la subvenció corresponent al Fons de Cooperació
Local amb les obres de pavimentar la vorera de l’Av.Rocacorba i pavimentar alguna cuneta en
trams perillosos.
- El Consell Comarcal ha comunicat les dades sobre el servei de recollida i acollida d’animals
abandonats l’any 2017
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- El Jutjat Contenciós 3 de Girona comunica la data de pràctica de prova testifical en relació
amb el tema de les antenes de Rocacorba pel dia 25 de juny
- Han començat les obres de la primera fase de la pavimentació de la carretera de Montbó. El
regidor Enric Subils explica en quin punt es troben les obres
- ADF s’ha encarregat de desbrossar des de Mas Puig fins el dipòsit de Biert. S’ha encarregat
a Excavacions Teixidor perquè faci un repàs per tapar forats. El regidor Joel Casellas
pregunta, quan temps fa des de la última actuació al camí de Biert. Se li respon que uns tres
anys
- S’informa que el dilluns 2 d’abril es farà la Diada de Rocacorba i que el dia 6 de maig es
celebrarà l’Homenatge a la Gent Gran.
5 - Precs i preguntes
Es comenta la titularitat del cementiri de Canet que és parroquial i s’informa que la Diputació
farà jornades per fer inventari de cementiris i fórmules de gestió.
En no haver-hi més assumptes a tractar, per la Presidència s’aixeca la sessió a les 21.20h,
que jo la secretària, en dono fe.

Canet d’Adri, 26 de març de 2018
L’Alcalde,

La Secretària,
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