ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE
Número: 10/2018
Caràcter: Extraordinària
Data: 18.12.2018
Horari: de 20:00 a 21:45 hores.
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

ASSISTENTS
Sra. Astrid Desset Desset, Alcaldessa
Sr. Josep Casadellà Turón, 1er Tinent d'Alcalde
Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n Tinent d'Alcalde
Sr. Antoni Franco Caballé, 3r Tinent d'Alcalde
Sra. Neus Moragas i Fontané, Regidora de Promoció Econòmica i Turística, Fires
Sr. David Bohigas Vilalta, Regidor d'Hisenda/Economia i Patrimoni
Sra. Marta Triadó Margarit, Regidora Benestar Social, Sanitat/Salut
Sr. Sergi Sau Riera, Regidor
Sr. Pere Espinet i Coll, Regidor
Sr. Esteve Callís Prat, Regidor
Sra. Anna Carrillo Oriol, Regidora
Sra. Montserrat Garriga Gimbernat, Regidora
Sra Leonor Martínez Lacambra, Interventora
Sra. Sandra Pinos Martínez, Secretària
Excusa l’assistència:
Sr. Ernest Luz Aurich, Regidor

ORDRE DEL DIA:
1.- Ampliació de la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària i recaptatòria
d’ingressos de dret públic.
2.- Modificació de l’Ordenança Fiscal n 16, taxa pàrquing de la Vila.
3.- Modificació de l'Ordenança Fiscal de l'ICIO.
4.- Incoació de la revisió d'ofici dels acords de cessió de terrenys del CAP.
5.- Aprovació inventari municipal.
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6.- Aprovació inicial de l’ordenança de l’administració electrònica.
7.- Aprovació inicial del reglament d’honors i distincions.
8.- Aprovació inicial del reglament de participació ciutadana.
9.- Adhesió a la pròrroga del contracte derivat 2015.05-D01 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya del consorci català pel desenvolupament
local i Endesa Energia SAU.
10.- Aplicació de la Llei General de Pressupostos de l’Estat de l’augment del 0,3 %.
11.- Moció per denunciar el bloqueig jurídic del tribunal constitucional i de suport als presos polítics que
fan vaga de fam.
12.- Donar compte del Decret número 889 de delegació de funcions d'alcaldia.
13.- Donar compte de les execucions trimestrals 3r trimestre 2018 LO 2/2012.
14.- Donar compte del informes trimestrals del 3r Trimestre de 2018 de la Llei Morositat i Període Mitjà
de pagaments.
15.- Assumptes Urgents.
1.TEMA: Ampliació de la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària i recaptatòria d’ingressos de dret públic.
Vist la proposta presentada pel regidor d’Hisenda, Sr. David Bohigas Vilalta, que literalment diu:
=» Antecedents
Aquest Ajuntament ha anat delegant en el Consell Comarcal de la Selva la gestió tributària i recaptatòria de
diversos ingressos de dret públic municipals.
Desprès de tots aquests anys de funcionament, es proposa l’actualització de l’abast d’aquestes delegacions,
fet que es concreta en la següent delegació:
La gestió tributària i recaptatòria de les liquidacions i/o autoliquidacions en els expedients de llicències
d’obres i urbanístiques, que comprèn les liquidacions de les taxes que corresponguin, l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres, i la fiança que correspongui.
La gestió tributària de cada ingrés de dret públic compren les funcions següents:

-

Pràctica de liquidacions i/o autoliquidacions.
Aprovació de les liquidacions provisionals i definitives.
Concessió o denegació de beneficis fiscals.
Reconeixement del dret a la devolució d’ingressos indeguts.
Resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment

La gestió recaptatòria en període voluntari de cada ingrés de dret públic comprèn les funcions següents:




Notificació i cobrament en període voluntari.
Concessió/denegació d’ajornaments i fraccionaments.
Resolució de recursos contra els actes esmentats anteriorment.
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Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió informativa genèrica del
Ple en la sessió del dia 13 de desembre de 2018.
Fonaments de dret
Article 42 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei
d’organització comarcal de Catalunya, i el 7 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals on s’estableixen la facultat municipal de delegar als consells
comarcals les seves competències en matèria de gestió tributària i recaptatòria.
Vistos els antecedents i fonaments de dret
Resolució
Per tot l’exposat, el Regidor delegat de patrimoni i Hisenda, David Bohigas Vilalta proposa als membres del
Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Delegar al Consell Comarcal de la Selva la gestió tributària i recaptatòria de les taxes, impostos i
fiances per llicències d’obres i activitats urbanístiques.
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva. Un cop acceptada la delegació per aquesta
entitat, es publicarà l’acord corresponent per al coneixement general en el Butlletí Oficial de la Província i en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.«=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Bàsicament en aquest cas és delegar al Consell Comarcal de la Selva, seguint la política que es va fent des
de ja fa temps, delegar la via del cobrament de les taxes i impostos i fiances de la llicencia d'obres i activitats
urbanístiques i comunicar aquest acord al Consell Comarcal i també publicar-ho al Butlletí oficial de la
província i al diari oficial de la Generalitat.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera :
Nosaltres, com que amb aquests temes sempre hi votem en contra, doncs, també votarem en contra.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El nostre grup com que és un seguiment del que s'està fent aquests últims anys votarem a favor.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Només dir-vos que això es fa per millorar la recaptació. Com que el Consell Comarcal té més capacitat
recaptatòria i més capacitat per poder gestionar tots aquests temes, doncs així, el cost que ens suposa
aquesta delegació és recupera amb escreix amb l'increment de la recaptació
VOTACIONS:
A favor (8): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó Margarit;
Anglès2015 (2): Jordi Pibernat Casas, i Josep Casadellà Turón; PAU (2): Pere Espinet Coll iMontserrat Garriga
Gimbernat.
Abstencions : -En Contra (1): CUP : Sergi Sau Riera.
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2.TEMA: Modificació de l’Ordenança Fiscal n 16, taxa pàrquing de la Vila.

Vist la proposta presentada pel regidor d’Hisenda, Sr. David Bohigas Vilalta, que literalment diu:
=» Aquest Ajuntament, en compliment de les previsions contingudes en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Reial 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, adopta
els pertinents acords de modificació dels tributs locals.
Per tot això, i de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es proposa a l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 16:
A) S’introdueix a l’apartat 2 de l’article 6è. “Quota tributària” un nou apartat:
4- PER OCUPACIÓ D’UNA PLAÇA DEL PARQUING DE LA VILA

1
2

CONCEPTE
Turisme
Motocicleta

QUOTA(€)
45,00€ mensuals
25,00€ mensuals

B) S’introdueix a l’Article 8è. Meritament un nou apartat
4. L’ocupació del pàrquing de la Plaça de la Vila es meritarà el dia 1 de cada mes. Per ocupacions
inferiors al mes es meritarà el dia que s’iniciï l’ocupació.
Segon.- DEROGAR la tarifa 20.2 de l’ordenança 20 de preus públics.
Tercer.- EXPOSAR els acords precedents al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta dies hàbils, durant
els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes.
Quart.- PUBLICAR l’anunci en el butlletí oficial de la província.
Cinquè.- Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals s’entendran definitivament aprovats, sense necessitat d’acord plenari.
Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, abans d’aprovar definitivament les
modificacions a que fa referència l’acord provisional.
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Sisè.- PUBLICAR en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i el text íntegre de les
ordenances modificades en el present acord, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i regirà
mentre no s’acordi la modificació o derogació.«=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Pel que fa a l'ordenança fiscal n.º 16 , la taxa del pàrquing de la vila, fins ara això estava regulat dins el
concepte de preus públics. El lloguer del pàrquing mensual era de 60 €, i en aquest cas veien que està disminuint el nombre de lloguers, el que proposem a votació és rebaixar a 45 € la plaça de pàrquing de cotxe de
vehicle i després com que també hi han unes places que com que no serveixen per vehicle, però si que serveixen per a moto, s'han creat unes places de motos, doncs, el que volem és aprovar aquesta taxa a 25 € per
cada motocicleta que vulgui aparcar, per cada motocicleta.
Pren la paraula el senyor Sergi Riera:
Nosaltres hi votarem a favor.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres ho veiem bé que es faci aquesta rebaixa de preus, així molta gent del poble hi podrà ser-hi, però
creiem que seria bo de fer un manteniment una mica més acurat. Degut a que és un lloc que des de sempre,
des de la inauguració han hagut goteres i nosaltres creiem que amb el pla de barris es tenia que fer una mica
d'actuació a dins. Això és un afegitó que diem nosaltres, però que estem a favor d'aquesta proposta

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor (9): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó Margarit;
Anglès2015 (2): Jordi Pibernat Casas, i Josep Casadellà Turón; PAU (2): Pere Espinet Coll iMontserrat Garriga
Gimbernat. I CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : -

3.
TEMA: Modificació de l'Ordenança Fiscal de l'ICIO.
Vist la proposta presentada pel regidor d’Hisenda, Sr. David Bohigas Vilalta, que literalment diu:
=» Aquest Ajuntament, en compliment de les previsions contingudes en el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el Reial 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, adopta
els pertinents acords de modificació dels tributs locals.
Per tot això, i de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es proposa a l’Ajuntament l’adopció dels següents:
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ACORDS
Primer.- APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 4, reguladora de l’Impost de
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
-

Es modifica l’article 5 “Gestió”, que queda redactat com segueix:

Article 5è. Gestió
1. Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà una liquidació provisional i la base imposable
es determinarà en funció del pressupost presentat pels interessats, sempre que aquest hagi estat visat
pel Col·legi Oficial corresponent, si això és requisit preceptiu. Si no fos preceptiu el seu visat, la base
imposable la determinaran els tècnics municipals, d’acord amb el cost estimat del projecte.
2. Un cop acabada la instal·lació, construcció o obra i en funció del cost real efectiu, l’Ajuntament
mitjançant la comprovació administrativa corresponent, podrà modificar, si és el cas, la base imposable
referida anteriorment, i exigirà al subjecte passiu, o li reintegrarà si es dóna el cas, la quantitat que
correspongui.
3. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar el subjecte passiu haurà de fer efectiu el
seu pagament en els terminis establert en l’article 62 de la Llei General Tributària. Transcorregut el
període de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés s’iniciarà el període executiu, que determinarà
l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en el termes previstos en els articles 26 i 28 de la
Llei General Tributària, Cas que la liquidació resultés a retornar, s’ordenarà la devolució d’acord amb allò
previst a la Llei General Tributària
4. En cas de pròrroga o posteriors llicències, és practicarà la liquidació corresponent sobre l’increment o
actualització del pressupost d’execució material dels treballs pendents.
Segon.- APROVAR provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 7 en el següent sentit:
Afegir un apartat 4 a Article 10è. Declaració i ingrés:
4. Les taxes referides al servei d’urbanisme s’exigiran en règim de liquidació, que serà notificada al subjecte
passiu.
Tercer.- EXPOSAR els acords precedents al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta dies hàbils, durant
els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes.
Quart.- PUBLICAR l’anunci en el butlletí oficial de la província.
Cinquè.- Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords
provisionals s’entendran definitivament aprovats, sense necessitat d’acord plenari.
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Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació, abans d’aprovar definitivament les
modificacions a que fa referència l’acord provisional.
Sisè.- PUBLICAR en el butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i el text íntegre de les
ordenances modificades en el present acord, que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació i regirà
mentre no s’acordi la modificació o derogació.«=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Referent a les taxes 4 i 7 aquestes sí que van juntes perquè tenen relació. La taxa 4 que és la de la I.C.I.O.
que és l’impost de Construccions, Instal·lacions i obres, en aquest cas és modifica l'article 5 que fa referència
a la gestió i on diu que es practicarà una liquidació provisional en base a imposables a determinar en funció
del pressupost presentat pels interessats. Abans deia que seria una autoliquidació, quan en realitat sempre
s'han executat així, aleshores el que es fa és que s'adequa a la realitat que s'està aplicant, un cop acabada la
instal·lació o construcció, l'Ajuntament sempre és reserva el dret de poder fer una revisió i aplicar la quantitat
que correspongui sigui mes o menys en aquesta autoliquidació.
En quan a la ordenança fiscal n.º 7 , en aquest cas és referent a la taxa, que és modifica l'apartat 4 de
l'article 10 declaració i ingrés, on és diu que: Les taxes referides al servei d’urbanisme s’exigiran en règim de
liquidació, que serà notificada al subjecte passiu. És com a continuació del punt d'abans per acabar d'ajustar
aquest tema .
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Entenem que és una modificació provisional no?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
No, no, provisional no.
Pren la paraula la senyora Interventora:
Sí, sí l'aprovació és provisional.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
L'aprovació és provisional, perquè ha de passar el període d'exposició pública.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Per si algú vol presentar alguna al·legació.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, sí. això sí.
Pren la paraula la senyora interventora:
Es que va lligat perquè ho passem al Consell Comarcal perquè si és autoliquidació no ho faran i per això s'ha
de pagar primer.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
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Sí, sí, això s'exposarà als panells de l'Ajuntament hi hauran 30 dies hàbils perquè les persones ho puguin
examinar i presentar les al·legacions.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És a dir, primer es pagarà la llicència d'obres i sí després l'Ajuntament creu que no s'han fet les coses normalment farà passar als tècnics.
Pren la paraula la senyora interventora:
Això ho ha estat sempre, e la llei ho diu i també ho dèiem nosaltres. El que passa és que fas liquidació o
autoliquidació. Liquidació vol dir que el contribuent ingressa i després li tramitem la llicència. Farem el que
mateix que fèiem d'alguna manera, és adequar la ordenança a la realitat, amb la tramitació.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Es una modificació, el que hi heu posat?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Exacte.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable
A favor (8): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó Margarit;
Anglès2015 (2): Jordi Pibernat Casas, i Josep Casadellà Turón; PAU (2): Pere Espinet Coll iMontserrat Garriga
Gimbernat.
Abstencions : -En Contra (1): CUP : Sergi Sau Riera.
4
TEMA: Incoació de la revisió d'ofici dels acords de cessió de terrenys del CAP.

vist la proposta presentada pel regidor d’Hisenda, Sr. David Bohigas Vilalta, que literalment diu:
=» Antecedents
1. Vist l’acord de Ple de data 30 de novembre de 1995 pel qual s’acordava cedir, gratuïtament, en propietat
al Servei Català de la Salut, el terreny de 3.550m2 de superfície per a la construcció d’un Centre d’Atenció
Primària.
2. Vist l’acord de Ple de data 26 de març de 1998 pel qual es va acordar de nou cedir, gratuïtament i lliure de
tota càrrega i gravamen, al Servei Català de la Salut, el terreny sobre el que s’ubica el CAO “Dr. Ramon Vinyes”.
Cessió que es condicionava a l’aprovació definitiva, per part de la Comissió d’urbanisme de Girona de la Modificació puntual del PGOU per la ubicació dels equipaments als jardins de Can Cendra.
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3. Vist l’acord de Ple de data 1 d’agost de 2016 en el que en el punt TERCER.- de la part dispositiva acorda
esmenar l’acord de Ple de data 30 de novembre de 1995 i de 26 de març de 1998 en el sentit que la superfície a segregar i cedir al Servei Català de la Salut és de 2.363 m2, en comptes de 3.550 m2, així com la
descripció de la porció a segregar i cedir.
4. Vist que la cessió acordada l’any 1995 a dia d’avui no ha estat acceptada per la Generalitat i considerant
que l'acte administratiu de 30 de novembre de 1995 referenciat i els successius, poden ser nuls de ple dret,
segons allò disposat a l'article 47.1 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques –LPACAP-, en tant que disposava l’alienació d’un bé de domini públic prohibida segons la llei de patrimoni.
5. Vist l’informe jurídic emès per la tècnica d’administració general de data 25 de juliol de 2018, en el que
conclou que :
1.- Els terrenys i l'edifici del CAP gaudeixen de la naturalesa jurídica de béns de domini públic perquè
es donen les circumstàncies objectives per a l'afectació automàtica, previstes a la legislació de patrimoni.
Davant d'aquest fet, i considerant que aquesta naturalesa es predica d'aquests terrenys des del moment de la seva adquisició l'any 1986 per expropiació forçosa, caldria considerar que l'acord plenari
de cessió gratuïta del bé conté un vici de nul·litat radical, consistent en la naturalesa jurídica dels
terrenys com a domini públic, dels que es predica la inalienabilitat i que per tant feia impossible la
seva cessió gratuïta a una altra administració. Es tracta d'una causa de nul·litat que es pot incloure en
el supòsit de l'article 47.1.e) de la LPACAP «Los 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 aquest cas, procediria tramitar una revisió
d'ofici de l'acord segons la tramitació prevista a l'article 106 de la Llei 39/2015 de PACAP.
2.- En cas de revisar l'acord i anul·lar-lo, caldrà preveure la fórmula de gestionar el Centre d'Atenció
Primària d'Anglès, per la qual cosa es proposa la possibilitat de tramitar una mutació demanial a favor
de CatSalut, encara que sigui sense transmissió del domini, mentre duri l'afectació del bé al servei,
mitjançant la formalització d'un conveni interadministratiu de col·laboració. Sense perjudici de l'existència d'alguna altra fórmula més adequada que es pugui proposar des del Servei Català de la Salut.
6. Vist l’informe jurídic emès per la Secretària municipal de data 21 de novembre de 2018, en el que conclou:
Primer.- Primerament cal eliminar de l’ordenament jurídic aquells acords viciats de nul·litat de ple dret
que acordessin la transmissió de la propietat del bé ja que van en contra de la naturalesa jurídica del
bé, atès que ens trobem davant d’un bé de domini públic.
Segon.- Acte seguit, caldria proposar a la Direcció de patrimoni de la Generalitat de Catalunya una
transmissió demanial sense traspàs de la propietat del bé citat, tal i com preveu la normativa estatal
supletòria, la qual tant és aplicable a la Generalitat com a l’administració local.
Tercer.- En cas de negativa per part de la Generalitat d’aquesta alternativa fonamentada en dret, en
tot cas, caldrà que es signi un conveni amb el Servei Català de Salut a fi de recollir i aprovar aquesta
ocupació i ús privatiu que de facto s’està produint actualment, ja que en el citat terreny ja es troba
construït i en funcionament el centre d’atenció primària.
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Es posa de manifest que aquesta regulació urgeix atès que hi ha aspectes de conservació i manteniment que s’han de realitzar pel bon funcionament del servei i que ha de sufragar l’ens que l’està utilitzant.
7. Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió informativa genèrica del
Ple en la sessió del dia 13 de desembre de 2018.
Fonaments de Dret
Primer.- L'article 106 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques –LPACAP-, estableix que 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. Per tant, es tracta d’un dictamen preceptiu i vinculant.
Quan el procediment s’hagi iniciat d’ofici, el transcurs del termini de sis mesos des del seu inici sense que
s’hagi dictat una resolució en produeix la caducitat.
Segon.- La llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora preveu que és preceptiu el dictamen
de la Comissió sobre els expedients de l'Administració de la Generalitat o de l'Administració local referents
a les matèries següents: Revisió d'ofici d'actes nuls de ple dret (art.8.3.c). Els ens locals han de cursar les
sol·licituds de dictamen per mitjà del conseller o consellera que tingui atribuïda la competència en matèria
d'administració local.
El termini per emetre el dictamen és de dos mesos (article 15) i l’òrgan que tramita el procediment, si el
dictamen té caràcter preceptiu i és determinant per a la resolució del procediment, pot suspendre el termini
de resolució fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins que hagi transcorregut el termini
per a emetre'l (art. 11).
Tercer.- L’òrgan competent per a la declaració de nul·litat ha de correspondre a l'òrgan al qual materialment
correspon la mateixa competència, que en aquest cas és el Ple, que és l’òrgan que va dictar l’acte que es
pretén revisar, d’acord amb el previst als articles 41 i 49 del Reglament de Patrimoni dels ens locals aprovat
per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Resolució
Per tot l’exposat, el Regidor delegat de patrimoni i Hisenda, David Bohigas Vilalta proposa als membres del
Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Incoar l’expedient de revisió d’ofici 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, per tal de declarar, si procedeix,
la nul·litat dels actes administratius esmentats.
Segon.- Sol·licitar dictamen a la Comissió Jurídica Assessora, a l'efecte disposat a l'article 106 de la llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Tercer.- Suspendre el termini de sis mesos per a la resolució del present procediment fins que la Comissió
Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins que hagi transcorregut el termini per a emetre'l.
Quart.- Donar comptes del present acord al Ple de la Corporació en la propera sessió ordinària.«=
Abans de procedir a la votació s’incorpora a la sessió plenària la Sra. Anna Carrillo Oriol i la Sra. Neus Moragas
i Fontané.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula El senyor David Bohigas:
És un tema molt tècnic, en tot cas si m'embolico una mica, m'ajudes. De fet el que us exposaré son els punts
de l'acord que n'hem parlat. El que es fa és incoar l’expedient de revisió d’ofici 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, per tal de declarar, si procedeix, la nul·litat dels actes administratius esmentats. Això, és perquè a la
sessió dels terrenys del C.A.P. es va voler fer d'una forma i veiem que no és la correcta i per tant s'ha de
canviar i sol·licitar a la comissió Jurídica assessora a la Generalitat a l'efecte de disposar a l'article 106 de la
llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques perquè és
així com s'ha de fer per poder acabar de fer aquesta cessió i suspendre el termini de sis mesos per a la
resolució del present procediment fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins que hagi
transcorregut el termini per a emetre'l, i finalment donar compte del present acord al Ple de la Corporació en
la propera sessió ordinària. Entenc que un cop la comissió Jurídica s'hagi pronunciat!
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, com vàrem quedar en el ple de l'altre dia. Entenem que les actes del 1995, 1998 i les del 2016 amb
aquest Ple s'anul·len?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
SÍ
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És fan unes normes noves?.
Pren la paraula la senyora secretària :
Les dels anys 90 és amb la seva integritat i la del 2016 més que res, en el punt que diu que és un bé
patrimonial perquè el bé per la naturalesa que té és un bé de domini públic. Si és un bé de domini públic el
que implica és que la llei administrativa fa que és protegeixi molt aquest tipus de bé i per naturalesa és
inalienable imprescriptible, té un seguit de privilegis que tu no pots cedir aquell local perquè la naturalesa que
té al ser de domini públic no et deixa cedir-lo i com que en aquests acords és parla que és un bé patrimonial,
doncs entra en contradicció amb el que estableix la normativa. El que es fa ara és començar per fer una
revisió d'ofici i en principi d’avaluar aquests acords perquè estaven mal presos. El que s'ha fet és proposar
alternatives a Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Una d'elles és fer una mutació demanials que el que
implica és poder fer amb la naturalesa d'aquest bé que és puguin fer càrrec del C.A.P. sense tenir que cedir i
despendre’ns del nostre patrimoni el C.A.P. En tot cas, vull dir que falta un informe que si no prospera tot
això, sí que es tindrà que fer un conveni amb l'altra part, la Generalitat, amb Patrimoni, amb Sanitat, per
veure com s'han de mantenir els terrenys perquè es va veient en els plenaris que hi han temes de
manteniment que manquen i en tot cas són ells els que estan fent l'ús i són ells els que han de sufragar les
despeses
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Ells volen rebre la cessió i nosaltres volem donar-la, en tot cas s'ha de trobar la línia Jurídica adequada.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No hi ha cap acta d'algun ple dels anys 80, sobre això, sobre la cessió?. Em sembla que quan es va començar
els anys 80 a construir , em sembla que una de les condicions és que es cedís el terreny a la Generalitat. Això
als anys 80, jo no estava al equip de Govern, però em sona...
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Pren la paraula la senyora secretària:
En tot cas la Tècnica Jurídica Municipal que és la que ha esbrinat tot l'expedient no ha trobat res al respecte.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Jo ho dic perquè quan es va començar això era l'època d'en Feliu. Crec recordar que en un ple va dir que es
tenia que cedir part de l'hort perquè hi hagués una subvenció.
Pren la paraula la senyora secretària:
Que hi havia una subvenció sí, això sí que ho hem trobat, és va fer amb sis fases el C.A.P. si no recordo
malament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Moltes fases.
Pren la paraula la senyora secretària:
Així, es va anar fent el C.A.P. amb subvencions de la Generalitat. El que si que és fa de forma repetitiva és
això, que després els terrenys es cedeixen.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ho dic perquè només falta que ens faltés una, un ple i no contés per començar. És per això que ho dic. No sé
si m'explico massa bé.
Pren la paraula la senyora secretària:
Sí, sí, sí. En tot cas veurem que hi diu l'altra part, hi també li comunicaré.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Només falta que és tingues fet l'expedient hi diguessin ei! el ple del 83 o 84 és va dir això. No se si hi ha algun
aspecte legal que invocant aquest els altres quedessin anul·lats.
Pren la paraula la senyora secretària:
En tot cas comencem per aquests hi si sortís alguna cosa s'adjuntaria als altres. En principi és això, ja hi ha
una solució i dels de la pròpia Generalitat des de la Direcció General ja t'ho diu feu una votació demanial, però
es que entre ells no acaben d'entendres...
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó Margarit;
Anglès2015 (3): Jordi Pibernat Casas,Josep Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU (3): Pere Espinet
Coll Montserrat Garriga Gimbernat i Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : -

5.
TEMA: Aprovació inventari municipal.

Vist la proposta presentada pel regidor d’Hisenda, Sr. David Bohigas Vilalta, que literalment diu:
=» Antecedents
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1. No constant l'existència d'un Inventari, degudament format i actualitzat, de tots els béns i drets que
pertanyen a la Corporació, i considerant que l'obligació d'inventariar tots els béns i drets de les Entitats
Locals s'estableix de forma imperativa a la Legislació sobre Règim Local.
2. Vistos els informes, obrants a l'expedient de la Secretaria Municipal i de la Intervenció .
3. Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió informativa genèrica
del Ple en la sessió del dia 13 de desembre de 2018.
Fonaments de Dret
1. Considerant que l’article 86 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local -TRRL-, i l’article 100 del Decret
336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de béns dels ens locals -RBEL-, estableixen que les Entitats Locals estan obligades a formar inventari valorat de tots els béns i drets que els
pertanyin.

Resolució
Per tot l’exposat, el Regidor delegat de patrimoni i Hisenda, David Bohigas Vilalta proposa als
membres del Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la formació de l'Inventari General de Béns i Drets de la Corporació a data 31 de desembre
de l'exercici 2018; les dades detallades de cada bé i dret són els recollits a l'expedient, sent el seu resum per
epígraf el següent:
EPIGREF

DESCRIPCIÓ

IMMMOBLES
1

2

3

NATURALESA

VALOR

DOMINI PÚBLIC - US PÚBLIC
270.810,00 €
DOMINI PÚBLIC - SERVEI PÚBLIC
10.339.794,00 €
PATRIMONIAL

36.650,00 €

VIALS

DOMINI PÚBLIC - US PÚBLIC

1.639.608,57 €

CAMINS

DOMINI PÚBLIC - US PÚBLIC

5.075,60 €

DRETS REALS

MOBLES - VEHICLES
MOBLES- EQUIPS PROCÉS D'INFORMACIÓ
MOBLES - MAQUINARIA INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

DOMINI PÚBLIC - SERVEI PÚBLIC
27.508,80 €
DOMINI PÚBLIC - SERVEI PÚBLIC
25.525,58 €
DOMINI PÚBLIC - SERVEI PÚBLIC
298.520,70 €
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MOBLES-MOBILIARI GENERAL
MOBLES-EQUIPAMENTS
ESPECIFICS

DOMINI PÚBLIC - SERVEI PÚBLIC
223.479,27 €
DOMINI PÚBLIC - SERVEI PÚBLIC
13.495,03 €

4

DRETS DE LA PROPIE- DOMINI PÚBLIC - SERVEI PÚTAT IMMATERIAL
BLIC
95.550,00 €

5

QUOTES, PARTS ALIQUOTES I TÍTOLS DE CA- DOMINI PÚBLIC - SERVEI PÚPITAL D'EMPRESES
BLIC
-

6

CRÈDITS I DRETS DE DOMINI PÚBLIC - SERVEI PÚCARÀCTER PERSONAL BLIC
696,00 €

7

SEMOVENTS

I-1

INVERSIONS
SOBRE
ELEMENTS NO INVENTARIABLES

DOMINI PÚBLIC - SERVEI PÚBLIC
- €

42.363,00 €

TOTAL
13.019.076,55 €
En conseqüència, l'import total de l'Inventari General de Béns i Drets de la Corporació a 31 de novembre de
l'exercici 2018, ascendeix a 13.019.076,55 € euros, pendent d’incorporar els documents comptables efectuats el 2018.
SEGON.- Que a fi de formalitzar el Llibre de l'Inventari General de Béns i Drets de la Corporació Municipal,
s’haurà de bolcar la informació de l’inventari en el programa del GPA municipal.
TERCER.- Que, en compliment d'allò disposat a l’article 105.3 del RPEL, el present acord es remeti, juntament
amb una còpia de l'Inventari aprovat, al Departament de Governació de la Generalitat.«=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
A nivell de l'inventari és un tema que teníem pendent de l'anterior legislatura i sempre en aquest Ajuntament
no teníem Inventari fet, s'ha catalogat, ho ha fet una empresa externa. Ara, portem a l'aprovació l'inventari
del 31 de novembre de 2018 pendent d'incorporar alguns elements comptables d'aquest any i després ja
aprovarem el definitiu al tancament de desembre. En aquest cas l'import de l'inventari són 13.019.076,55 €
repartits el gruix en Immobles de domini públic, servei públic, on aquí destaquen, doncs, Les naus Burés,
l'Ajuntament, la Biblioteca, etc, etc. Després, hi ha una altra partida important que són els vials hi ha
1.639.000 €, també de domini públic i després hi han partides més petites i immobles d'ús públic 270.000 €
i així fins arribar als 13.000.000 €. A més a més de tenir aquest llistat d'aquest inventari i a fi de formalitzarho és fa el llibre general d'inventari de bens i drets de la corporació municipal i es volca la informació en un
programa informàtic al G.P.A. cedit per la Diputació per tal de fer un seguiment hi es vagi controlant de forma
automàtica i al dia, i, també és tema d'aprovació que l’article 105.3 del RPEL, el present acord es remeti,

14 de 82

juntament amb una còpia de l'Inventari aprovat, al Departament de Governació de la Generalitat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres, veiem bé que és faci un inventari de tots els bens municipals hi si ho ha fet una empresa qualificada
entenem que una empresa sap com s'han de fer aquestes tasques . Aquí també hi entren les naus Burés, no?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Encara que estiguin en vies de reglament?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, s, és que l'inventari no treu com s'han finançat les coses, sinó que és el valor d'adquisició de les coses, no
el tipus de finançament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Jo ho dic perquè hi ha 1.800.000 € que és deuen. Si no fos inventariat, ens ho traguessin . No sé si m'explico
massa bé.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
M'ho pots repetir, si ens ho traguessin?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si no paguem el deute ens ho poden treure no?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Al final hem de pagar el deute, no tenim alternativa que pagar.
Pren la paraula la senyora interventora:
La llei d'estabilitat pressupostària ho deixa clar abans de les nòmines s'ha de pagar el deute.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, la senyora secretària m'ha enviat un arxiu que pesava molt hi no el he pogut acabar d'obrir, tinc un
ordinador «caduco» hi ho deixem per obrir. Hi entren els dos cementiris?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, tenim al nostre poble que hi han uns conductes que hi passen les aigües de Barcelona i Costa Brava.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Això, no és inventari municipal perquè no ens pertany a nosaltres .
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Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Encara que estigui en terreny nostre no és nostre? Després el que vaig dir, també a la cloenda del dijous
passat, era l'edifici aquell del carrer Girona, que n'havíem parlat que no és nostre, en temps passats havia
sigut seu de la policia municipal. No sé si seria bo fer-hi algun arranjament perquè el cal-sobre està baixant i
les canaleres també estan força malmeses . Val a dir, que s'ha fet fa un any o dos és va fer una mica de
reforma de la porta, perquè la gent entrava a dins.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Al registre de la propietat no consta que sigui propietat de l'Ajuntament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, jo ho dic com a prevenció.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Això, és un altre tema que sortiria de l’ inventari. Això seria prevenció, en el cas de l'edifici que esmentes, no
hi ha documents que digui que sigui nostre, fins a la data, hi ha algun document però no prou concloent,
m'estic mirant a l'Emili perquè és la persona que més n'hem parlat amb aquest tema. I fins a la data, no és
propietat de l'Ajuntament, aleshores, les actuacions si no són propietat de l'Ajuntament són limitades o en tot
cas s'ha de obligar a fer un altre tipus d'actuacions com en altres edificis que són privats.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó Margarit;
Anglès2015 (3): Jordi Pibernat Casas,Josep Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU (3): Pere Espinet
Coll Montserrat Garriga Gimbernat i Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : -

6.
TEMA: Aprovació inicial de l’ordenança de transparència i administració electrònica

Vist la proposta presentada per l’alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:
=» Antecedents
1. Per Decret de l’Alcaldia Núm. 843, de data 23 de novembre de 2018 es va ordenar la incoació d’expedient
per procedir a l’aprovació de l'Ordenança reguladora de l’administració electrònica del municipi d'Anglès.
2. S'ha procedit a la regulació de la matèria conforme els principis de bona regulació (necessitat, eficàcia,
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència) previstos a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La iniciativa que es
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proposa s'ajusta al principi de proporcionalitat perquè conté la regulació imprescindible per atendre les
necessitats a cobrir, després de constatar que no existeixen altres mesures menys restrictives de drets.
La iniciativa normativa s’exerceix de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i de la
UE, per generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que faciliti el seu
coneixement i comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la presa de decisions de les persones i de les
empreses -seguretat jurídica-. En aplicació del principi de transparència, l'Ajuntament d'Anglès possibilita
l’accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i als documents propis

del

seu

procés

d’elaboració en els termes establerts a la Llei de Transparència, es defineixen clarament els objectius de les
iniciatives normatives i la seva justificació al preàmbul, i es possibilita que els potencials destinataris tinguin
una participació activa en l’elaboració de les normes.
Finalment, en relació al principi d'eficiència aquesta iniciativa intenta evitar càrregues administratives
innecessàries o accessòries i racionalitzar, en la seva aplicació, la gestió dels recursos públics.
3. Vist l’informe de la Secretària, obrant a l’expedient.
4. Vist el text articulat del Projecte d’ordenança proposat per la Comissió d'estudi creada a l'efecte.
5. A la consulta pública efectuada a través del portal web de l’Ajuntament, per demanar l’opinió dels subjectes
i de les organitzacions més representatives potencialment afectats, no s'ha presentat cap aportació.
6. Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió informativa genèrica del
Ple en la sessió del dia 13 de desembre de 2018.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat, L'alcaldessa presidenta, Àstrid Desset i Desset, proposa als membres del Ple l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment l'ordenança reguladora de l’Administració electrònica del municipi d'Anglès que
consta a l'expedient.
SEGON.- Sotmetre INFORMACIÓ PÚBLICA i DONAR AUDIÈNCIA als ciutadans afectats per aquest acord i el
text de l'ordenança, pel termini mínim de 30 dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí
Oficial de la Província, al portal web municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, a fi que s'hi puguin
presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. El termini d'informació pública començarà a comptar
des de l'endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
TERCER.- Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant aquest termini d'informació
pública, el text de l'ordenança l’administració electrònica l'ajuntament d'Anglès, que ara s'aprova inicialment,
quedarà aprovada definitivament, i es procedirà a la seva publicació íntegra, en el Butlletí Oficial de la
Província, d'acord amb el que preveu l'article 70.0 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local.
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QUART.- Un cop aprovada definitivament i publicada, s'haurà de notificar a tots els empleats públics el present
acord i el contingut de l'ordenança pel seu coneixement i aplicació.
Annex: ordenança de transparència i administració electrònica
PREÀMBUL
I
L’increment de l’eficàcia administrativa i la possibilitat d’oferir nous serveis públics són avui dia factors importants de
millora de la qualitat de vida i, més enllà, de la cohesió social. La innovació constant en l’àmbit de les xarxes de
telecomunicacions i els sistemes informàtics requereix l’adaptació de la normativa vigent, per tal d’aprofitar-ne els
avantatges i dotar les actuacions administratives de plena validesa legal.
D’altra banda, la creixent demanda social de transparència per part de la ciutadania ha de trobar una resposta en
l’ordenament jurídic local, que faci front a les necessitats d’obtenir informació així com a la possibilitat de participar en
les polítiques públiques. Aquesta Ordenança està també dirigida a incorporar aquest nou àmbit d’acció i, així, aprofitar
el potencial de les eines tecnològiques existents per donar compliment a les disposicions legals vigents de forma
adaptada a les necessitats del món local.
L'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques i la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic constitueix una oportunitat per l’Ajuntament
d’Anglès per aconseguir que els mitjans electrònics esdevinguin el canal habitual per relacionar-se amb els ciutadans i
ciutadanes.
L'aprovació d'aquesta Ordenança permet dotar-se d'una norma pròpia que concreti com s'apliquen aquestes normes a
l’Ajuntament d’Anglès i consolidar l’administració electrònica, tot reforçant els drets de la ciutadania en un context de
seguretat jurídica, eficiència administrativa i innovació pública.
II
El fonament jurídic d’aquesta Ordenança cal trobar-lo, en primer lloc, en el mandat que imposa a les administracions
públiques l'article 103.1 de la Constitució, que vincula la legitimitat en l'exercici de les potestats administratives als
principis de servei objectiu de l'interès general i, d'altra banda, en els principis definits a l'article 3 de la Llei 40/2015,
de 1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i, en l'àmbit local, a l'article 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local, d'eficiència, servei als ciutadans, eficàcia, coordinació, transparència i participació i en les
normes relatives a l’ús dels mitjans electrònics en el procediment administratiu recollides a la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques .
Els diferents principis i normes previstos ja havien estat objecte de desenvolupament amb l’Esquema Nacional de
Seguretat i l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat que són tinguts en compte en aquesta Ordenança. L'Ordenança també
es basa en allò previst en les lleis del Parlament de Catalunya 26/2010 i 29/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les administracions públiques de Catalunya i d’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
respectivament. La present Ordenança pretén aprofundir el camí de consolidació en l’adopció dels mitjans electrònics
per a les comunicacions entre les administracions i la ciutadania identificat per aquestes normes i incorporar el resultat
dels treballs de la Comissió per a la Reforma de l’Administració (CORA).
Quant a l’ordenament jurídic local, aquesta Ordenança s’aprova en ús de la potestat d’autoorganització reconeguda a
l’article 8 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, amb l’objectiu de fixar els criteris generals i les regles específiques per a l’ús dels mitjans electrònics per
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l’Ajuntament d’Anglès. Així mateix, l'article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei 57/2003, de
mesures per a la modernització del govern local, que estableix que les entitats locals estaran obligades a "impulsar la
utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la participació i la comunicació
amb els veïns, per a la presentació de documents i per a la realització de tràmits administratius, enquestes i, si escau,
consultes ciutadanes".
Pel que fa a la transparència aquesta ordenança té present l’aprovació de normes d’una importància cabdal, com ho
són la Llei 19/2013, de 19 de novembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, del Parlament de Catalunya. La incorporació
d’aquesta matèria a l’Ordenança permetrà el millor compliment de la Llei en benefici de la participació de la ciutadania
en els debats públics, que l’Ajuntament d’Anglès ha de promoure de forma activa, tot fent ús de les diferents tecnologies
disponibles. A aquests efectes, l’Ordenança incorpora l’habilitació per a l’ús de tecnologies de xarxa social i la creació
de comunitats virtuals, entre d’altres, per tal de promoure la cooperació i la col·laboració entre el sector públic i els
diferents agents de la vida social.
III
La plena incorporació dels mitjans electrònics a l’activitat administrativa es realitza mitjançant la disposició dels
continguts de la present Ordenança en quatre títols seguits de disposicions transitòries i addicionals. El primer títol està
consagrat a l’enunciació de l’objecte de l’Ordenança i, així mateix, els subjectes obligats a la present Ordenança.
Finalment, s’hi esmenten els principis que permetran una millor aplicació de l’Ordenança i els drets i deures dels
ciutadans i ciutadanes en les seves relacions amb l’Ajuntament d’Anglès quan es realitzi per mitjans electrònics.
El Títol II està dedicat al govern obert. La importància de les obligacions en matèria de publicitat activa i accés a la
informació s’ha d’entendre com una necessitat per a la millora progressiva de la participació democràtica dels ciutadans
i ciutadanes en les polítiques municipals i, a aquests efectes, el seu compliment efectiu ha de ser fruit d’avaluació. La
promoció de la participació, no és només fruit de l’existència de disposicions legals vigents, sinó que forma part de les
funcions pròpies de l’Ajuntament d’Anglès. L’ús dels mitjans electrònics és, doncs, una oportunitat per incrementar la
participació, de forma quantitativa com qualitativa.
Seguidament, al Títol III es tracten els instruments fonamentals per a l’accés electrònic a les administracions públiques:
el portal d’Internet, la seu electrònica, el registre electrònic, l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres i el tauler
d’anuncis. La incorporació d’aquests dispositius en l’Ajuntament d’Anglès millora l’eficiència administrativa, al temps
que ha de permetre una gestió íntegrament electrònica de les tasques d’informació i comunicació amb els ciutadans i
les ciutadanes per a la gestió dels expedients administratius.
La gestió electrònica dels procediments administratius rep tractament íntegre al Títol IV. Aquesta Ordenança dona
cabuda a la totalitat dels sistemes de signatura existents. L’existència de diferents iniciatives en l’àmbit dels sistemes
d’identificació i signatura no criptogràfics ha de permetre a l’Ajuntament d’Anglès adaptar els seus serveis i
procediments a les tecnologies més eficients, i desplegar l’administració electrònica en les millors condicions possibles
per als ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, pren una rellevància especial la Política de signatura com a instrument
per determinar el procediment i els criteris per a la incorporació d’aquests sistemes i la forma en què s’ha de procedir
per aplicar les normes vigents en matèria de seguretat. Aquest Títol també dóna cabuda a la necessitat de regles
concretes en matèria d’arxiu, gestió documental i gestió electrònica de factures. Aquest Títol finalitza tot reconeixent la
potestat sancionadora per tal de donar ple compliment a la legislació vigent.
Finalment, les disposicions addicionals i transitòries apleguen diverses normes complementàries per tal de permetre
l’adaptació de l’organització i els processos de l’Ajuntament d’Anglès a les obligacions establertes en la present
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Ordenança. Així mateix, faculten els òrgans competents per l’adhesió als diferents serveis i plataformes
d’administracions de nivell superior, en el benentès que, un cop realitzades les comprovacions pertinents, s’asseguri la
seva capacitat per donar ple compliment a la present Ordenança.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL PRIMER. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Art. 1. Objecte
1.
Aquesta Ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics en l’àmbit de l’Ajuntament d’Anglès per tal de
facilitar la consecució més eficaç dels principis de simplificació, transparència, proximitat i servei efectiu als ciutadans
i ciutadanes, la tramitació del procediment administratiu municipal i la participació ciutadana per aquests mitjans.
2.
Aquesta Ordenança té per objecte:
a. Reforçar els drets i facilitar el compliment dels deures que han de regir les relacions per mitjans electrònics
dels ciutadans i les ciutadanes amb l’Ajuntament d’Anglès.
b. Ampliar els principis generals per al desenvolupament de l’administració electrònica, la transparència i la
participació per mitjans electrònics en l’àmbit de l’Ajuntament d’Anglès i dels seus empleats municipals.
c. Concretar les obligacions de transparència de les organitzacions del sector públic i el sector privat municipal,
així com els drets de la ciutadania en relació amb la participació per mitjans electrònics.
d. Impulsar l'ús dels mitjans electrònics de procediments administratius davant l’Ajuntament d’Anglès.
e. Fixar les condicions d’ús de la factura electrònica en les relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis
i l'Ajuntament d’Anglès.

Art. 2. Àmbit d’aplicació subjectiu

1.

Aquesta Ordenança és d'aplicació per part dels òrgans i unitats administratives de les diferents àrees i
delegacions integrants i que conformen l’Ajuntament d’Anglès així com els seus empleats municipals.

2.

Aquesta Ordenança és així mateix aplicable als ciutadans i ciutadanes, entenent com a tals les persones físiques
i jurídiques i, en el seu cas, els grups d'afectats, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis
independents o autònoms, quan utilitzin mitjans electrònics en les seves relacions amb l’Ajuntament d’Anglès.

3.

Les obligacions de transparència establertes en el Títol II també són aplicables a les següents entitats privades:

a. Les persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o potestats administratives, que
presten serveis públics, que perceben fons públics per a funcionar o per a dur a terme llurs activitats
per qualsevol títol jurídic o que duen a terme activitats qualificades legalment com a serveis d’interès
general o universal.

b. Els partits polítics, les associacions i fundacions vinculades, les organitzacions sindicals i empresarials.
c. Les entitats privades que percebin subvencions o ajuts públics.
d. Les persones físiques o jurídiques adjudicatàries de contractes del sector públic i les persones físiques
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o jurídiques perceptores de subvencions i ajuts públics d’acord amb el que s’estableixi en els plecs i les
bases reguladores de la concessió corresponents.

4.

Les entitats privades que emeten factures a les entitats municipals estan subjectes a aquesta ordenança als
efectes del que disposa l'article 42 en aplicació de la legislació vigent.
Art. 3. Responsables de l'aplicació de l'ordenança
1.
Els representants locals i els titulars de les unitats encarregades dels àmbits organitzatius de l’Ajuntament
d’Anglès poden ser responsables del compliment dels deures i les obligacions establerts en aquesta ordenança.
2.
L'Alcalde mitjançant decret ha de determinar l'òrgan o unitats administratives de
l’Ajuntament d’Anglès responsables del compliment de les diferents obligacions previstes en aquesta ordenança.
CAPÍTOL SEGON. PRINCIPIS GENERALS

Art. 4. Principis generals
L’actuació de l’Ajuntament d’Anglès a través dels mitjans electrònics es regeix pels principis generals previstos en la
legislació vigent i pels principis següents:
a. Principi de simplificació administrativa. L’Ajuntament d’Anglès ha de reduir aquells tràmits, temps i terminis
dels procediments administratius amb l’objectiu d’assolir una simplificació i integració dels processos,
procediments i tràmits administratius, i de millorar el servei a la ciutadania a través de l'ús dels mitjans
electrònics.
b. Principi d’impuls de mitjans electrònics en relació als subjectes no obligats. L’Ajuntament d’Anglès ha
d'impulsar l’ús dels mitjans electrònics en el conjunt de les seves activitats en les relacions amb els ciutadans i
les ciutadanes que no tinguin l'obligació d'utilitzar els mitjans electrònics d'acord amb el que preveu l'article 31.
c. Principi d’intermodalitat de mitjans. Les aplicacions i els sistemes d'informació han de permetre que els
interessats que no estiguin obligats a utilitzar els mitjans electrònics puguin canviar el canal a través del que es
relacionen amb les administracions públiques assegurant la integritat i la seguretat jurídica del conjunt del
procediment. En cap cas l'opció dels interessats d'usar o no els mitjans electrònics o de canviar el canal durant
la tramitació d'un procediment administratiu pot implicar restriccions o discriminacions en l'accés electrònic a
l’Ajuntament d’Anglès o en la gestió de qualsevol tràmit del procediment administratiu en què sigui interessat.
d. Principi de proporcionalitat. L’Ajuntament d’Anglès només ha d'exigir les mesures adequades a la naturalesa
i les circumstàncies dels diferents tràmits i actuacions evitant que la garantia de la seguretat de les transaccions
dificulti l'accés electrònic a l'administració municipal.
e. Principi de neutralitat tecnològica. La realització de les actuacions regulades en aquesta Ordenança, amb
independència dels instruments tecnològics utilitzats, s'ha de fer de manera que siguin la mateixa evolució
tecnològica i l’adopció de les tecnologies dins de la societat les que determinin la utilització dels mitjans
tecnològics que, a cada moment, siguin més convenients. L’Ajuntament d’Anglès ha de promoure l’ús del
programari de codi obert així com la reutilització de les seves dades i ha de vetllar per l'adequació a l'ús social
de la tecnologia.
f. Principi de traçabilitat. L'Ajuntament ha de vetllar en el disseny i adopció de sistemes i aplicacions per la
traçabilitat de les actuacions realitzades per l'Administració i els ciutadans i les ciutadanes en les relacions
administratives per mitjans electrònics, d'acord amb les especificacions de l'Esquema Nacional de Seguretat.
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g. Principi de la qualitat de la informació i els serveis electrònics. L’Ajuntament d’Anglès ha de garantir la
disposició d’informació complerta, actualitzada, ben organitzada, clara i comprensible i disponible per als
ciutadans i ciutadanes. L’aplicació de les tècniques de gestió documental ha de permetre conservar els
documents i garantir la seva integritat i interoperabilitat, així com la traçabilitat de les actuacions i l’autenticació
de l’exercici de la competència. L’Ajuntament d’Anglès ha d'impulsar mecanismes per garantir la qualitat de la
informació i els serveis.
h. Principi de responsabilitat. L’Ajuntament d’Anglès és responsable de la veracitat i autenticitat de la informació
pública difosa i de la qualitat dels serveis oferts a través de mitjans electrònics d'acord amb el que preveu la
legislació vigent.
CAPÍTOL TERCER. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES

Art. 5. Drets dels ciutadans i les ciutadanes
1.
Els ciutadans i les ciutadanes tenen els drets enunciats per la normativa estatal i autonòmica en les seves
relacions a través de mitjans electrònics amb l’Ajuntament d’Anglès així com el dret a rebre informació pública de
qualitat, accedir a la informació pública, reutilitzar la informació pública, fer propostes d’actuació o millora i
suggeriments i a participar en l'elaboració d'iniciatives normatives i en el disseny i avaluació de les polítiques públiques
de l’Ajuntament d’Anglès
2.
A més dels drets reconeguts en la normativa estatal i autonòmica, els ciutadans i ciutadanes, en l'exercici del
que preveu l'apartat 1, tenen els drets següents, en relació al que la llei preveu que pot tenir accés:
a. Dret a accedir i utilitzar els serveis de l’administració electrònica amb independència de les eines
tecnològiques emprades, en condicions de seguretat tècnica i jurídica.
b. Dret a rebre informació pública de qualitat, pertinent, accessible, actualitzada i comprensible per mitjans
electrònics.
c. Dret a ser informats sobre les condicions aplicables a la difusió i l'accés a la informació i a l'exercici del dret
d'accés.
d. Dret a conèixer les modalitats, suports o formats en què la informació es troba disponible o al format en què
es conserva la informació.
e. Dret a rebre informació relativa a la identificació de l'òrgan o unitat en poder del qual es troba la informació
sobre la que s'exerceix el dret d'accés.
f. Dret a disposar, sempre que sigui possible, de la informació pública en format obert i llegible per màquina,
conjuntament amb les seves metadades, amb el nivell més elevat de precisió i desagregació, per a la seva
reutilització, comercial o no comercial
g. Dret a rebre informació i assessorament sobre els aspectes tècnics i jurídics de l'ús dels mitjans electrònics i
les condicions de funcionament, accés i reutilització de la informació i els serveis electrònics.
Art. 6. Deures dels ciutadans i les ciutadanes
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1.
En el marc de la utilització dels mitjans electrònics en l’activitat administrativa i en les seves relacions amb
l’Ajuntament, i per tal de garantir el bon funcionament i gestió de la informació, comunicacions, processos i aplicacions
de l’administració electrònica, l’actuació dels ciutadans i les ciutadanes ha de respectar els deures següents:
a. Deure d'accedir a la informació i d’utilitzar els serveis i els procediments de l’administració electrònica de
bona fe i evitant-ne l’abús.
b. Deure de facilitar informació veraç, completa i actualitzada, adequada a les finalitats per a les quals se
sol·licita.
c. Deure de garantir la veracitat de les dades d'identificació i la seva actualització, sense perjudici de les
condicions d'ús que, en el seu cas, s'estableixin.
d. Deure de custodiar aquells elements identificatius personals i intransferibles utilitzats en les relacions
administratives per mitjans electrònics.
e. Deure de respectar les condicions d'ús de la informació difosa.
2.
L’Ajuntament d’Anglès ha de vetllar pel compliment d’aquests deures, en el marc d’allò previst a la normativa
aplicable i a les previsions d’aquesta Ordenança.
Art. 7 Sistema de garantia dels drets i deures
1.
L’Ajuntament d’Anglès ha d'incloure en els portals i aplicacions un avís legal on es comuniquin les condicions
de funcionament. L'avís legal ha d'informar als usuaris sobre la disponibilitat de la informació i els serveis; la seva qualitat
i accessibilitat; la política de seguretat; la política de protecció de les dades personals; la política de galetes (cookies); la
responsabilitat per la informació i els serveis prestats; les condicions per la reutilització de la informació difosa i el règim
de propietat intel·lectual aplicable. L'avís legal ha d'estar redactat en un llenguatge fàcilment intel·ligible pels usuaris.
2.
Els usuaris dels portals i aplicacions electròniques es poden adreçar a l'oficina d'assistència en matèria de
registres per traslladar els seus suggeriments i queixes en relació al seu funcionament.
3.
Les persones que considerin que no es troba disponible al web i seu electrònica la informació prevista en aquesta
Ordenança, poden presentar una queixa davant la Unitat de Transparència i Informació a través dels canals habilitats a
l'efecte. La Unitat de Transparència i Informació ha de donar resposta a la queixa en el termini màxim de 10 dies facilitant
l'enllaç a la informació o motivant la inexistència de l'obligació de difondre-la.
4.
Els sol·licitants d'informació poden interposar els recursos administratius establerts per la legislació vigent així
com la reclamació davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública prevista en la legislació vigent.
5.
Els representants locals que hagin sol·licitat informació pública a l'Ajuntament d’Anglès en l'exercici dels drets
reconeguts en la legislació vigent poden utilitzar els mecanismes previstos en l'apartat anterior.
TÍTOL II. DEL GOVERN OBERT
CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS EN MATÈRIA DE TRANSPARÈNCIA
Art. 8. Transparència pública

1.

L’Ajuntament ha de facilitar la informació pública rellevant per garantir la transparència de la seva activitat i
funcionament, el retiment de comptes i l’avaluació permanent de la gestió administrativa i els processos participatius
conforme als principis de veracitat, exactitud, actualització, qualitat, neutralitat, interoperabilitat i accessibilitat, en
formats oberts, d'ús lliure i gratuït i, addicionalment, en formats d'ús generalitzat, sense perjudici dels límits establerts
en la legislació vigent.
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2.

L’Ajuntament ha d'informar sobre les característiques i les condicions de la informació difosa, l'exercici del dret
d'accés, els límits a aquest accés, el procediment a seguir per a l'obtenció d'informació, si escau, el pagament de taxes
o preus públics per a la realització de còpies i la reutilització de la informació.
Art. 9. Condicions tècniques en matèria de transparència

1.

La informació pública que difon l’Ajuntament d’Anglès ha de ser conforme, com a mínim, al nivell 2
d'accessibilitat.
2.
La informació pública ha de ser comprensible i, en cas que el seu contingut tingui un caràcter eminentment
tècnic, l’Ajuntament d’Anglès ha de vetllar per la difusió d'informació en termes abastables per al públic en general.
3.
La difusió d'informació pública ha de respondre als criteris de seguretat i interoperabilitat d’acord amb la
normativa vigent i el Marc d'Interoperabilitat de Catalunya.
4.
L’Ajuntament d’Anglès ha de garantir les condicions de seguretat de les comunicacions amb els ciutadans i les
ciutadanes, així com la seva confidencialitat, de forma proporcional al caràcter de les dades objecte de comunicació, de
conformitat amb la legislació de protecció de dades de caràcter personal i la normativa vigent en matèria de seguretat.
5.
L’Ajuntament d’Anglès ha de garantir la integritat i l’autenticitat de les dades i la seva conservació així com, en
cas necessari, la seva identificació.
Art. 10. Unitat de Transparència i Informació

1.

L’Ajuntament d’Anglès designa mitjançant la present ordenança la Unitat de Transparència i Informació que
serà integrada per la Secretària o Secretari de la corporació, el/la tècnic/a jurídic/a, el/la tècnic informàtic/a i el/la
alcalde/essa.
2.
La Unitat de Transparència i Informació té les següents funcions:
a) Resoldre les queixes de les persones que consideren que no es troba disponible al web i seu electrònica la informació
prevista a aquesta ordenança.
b) Resoldre els dubtes que remetin les diferents àrees en relació a la tasca de tramitar les sol·licituds d'accés a la
informació.
c) Revisar que els departaments de l'Ajuntament publiquen de forma periòdica la informació al portal de la transparència
i a la resta d'òrgans externs.
d) determinar la difusió de la informació que sigui objecte de sol·licituds reiterades o quan tingui una especial rellevància
jurídica.
e) impulsar l'actualització i el manteniment de la informació difosa al web i a la Seu Electrònica
d) fomentar la reutilització de la informació pública difosa a través del web i la Seu Electrònica
Aquesta Unitat es reunirà de forma ordinària de forma periòdica de forma semestral el tercer dimarts del mes de maig
i de novembre, a les 11.00 hores.
I de forma extraordinària quan hi hagi reclamacions o resolució de dubtes.
Correspon preparar la convocatòria al personal administratiu depenent de secretaria que prepara les convocatòries de
la resta d'òrgans col·legiats existents en aquest departament.
Si els dubtes són reiteratius aquest òrgan podrà dictar unes directrius per tot el personal de l'Ajuntament.
Art. 11. Avaluació del compliment de les obligacions de transparència

1.

Pel que fa a l'avaluació del compliment de les obligacions de l'Ajuntament es sotmet a l'avaluació anual que
amb caràcter independent elabora el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural, Departament
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de
Periodisme
i de Ciències de la Comunicació de la UPF, entitat de reconegut prestigi en matèria de transparència.
2.
L'avaluació del compliment de les obligacions de transparència ha de permetre conèixer:
a) el grau de compliment de l'obligació de difondre la informació prevista en els articles 8 a 15 Llei 19/2014, de
29 de desembre a través del web i la Seu Electrònica.
b) la freqüència d'actualització de la informació prevista en els articles 8 a 15 Llei 19/2014, de 29 de desembre;
c) el nombre de dades dels subjectes previstos a l'apartat a) de l'article 2.3 disponibles al web i Seu Electrònica.
d) la informació que s'ha difós en formats oberts i reutilitzables;
e) el nombre de visites i usuaris únics del Portal de la transparència;
f) els sol·licitants d'accés a la informació, sol·licituds estimades totalment o parcial i les sol·licituds inadmeses
indicant, quan s'escaigui, en els diferents supòsits el motiu i el temps de resposta.
g) la informació que s'ha sol·licitat amb major freqüència;
h) el nombre de recursos de reposició i de reclamacions davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la
Informació Pública interposats.
3.
En l'elaboració de l'avaluació s'ha de garantir la participació d'experts independents i dels ciutadans i ciutadanes.
4.
Els indicadors d'avaluació s'han de difondre en format obert a través del Portal de la transparència.
CAPÍTOL SEGON. PUBLICITAT ACTIVA I REUTILITZACIÓ
Art. 12.Transparència en l'activitat pública
1.
L’Ajuntament d’Anglès ha de difondre a través del web i la Seu Electrònica com a mínim la informació establerta
a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.

2.
L’Ajuntament d’Anglès ha de difondre a través del seu Portal de la transparència les activitats oficials i l'agenda
oficial dels càrrecs electes als efectes de garantir la publicitat de l'activitat dels grups d'interès inscrits en el Registre de
grups d'interès.1

3.

La informació que sigui sol·licitada amb més freqüència ha de ser difosa a través del Portal de la transparència.
S'entén que una informació és sol·licitada amb més freqüència quan es produeix una mitjana d'una sol·licitud d'accés
cada trenta dies o quan es produeixen almenys tres sol·licituds d'accés en el període de tres mesos.
Art. 13. Obligacions d'accés d'informació i publicitat activa.
1. Correspon a cada àrea tramitar les sol·licituds d'accés a la informació en relació a les sol·licituds d'aquella àrea en
concret. En cas que al cap de l'àrea li sorgeixin dubtes sobre la informació a facilitar, podrà sol·licitar la convocatòria
d'una sessió extraordinària de la Unitat de Transparència i Informació que analitzarà el cas en qüestió.
2. Cada àrea haurà de dur a terme i actualitzar la informació que generi que haurà d'introduir al portal de transparència
i als altres portals als que estigui obligat.
Cal que aquesta informació s'actualitzi de forma periòdica, com a mínim trimestralment, i preferentment, de
forma automàtica.

1

L'Ajuntament d’Anglès pot decidir també fer pública l'agenda de altres càrrecs directius.
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3. Correspon al tècnic informàtic municipal:
a) Vetllar perquè des de les diferents àrees es publiqui la informació al portal de la transparència, impulsar la seva
actualització i el manteniment de la informació difosa al web i a la Seu Electrònica.
Haurà d'informar periòdicament del grau d'acompliment a la Unitat de Transparència i Informació.
b) fomentar la reutilització de la informació pública difosa a través del web i la Seu Electrònica
4. A la publicació de les dades dels indicadors de transparència s’ha d'indicar la data en què s'ha actualitzat per darrera
vegada.
5. L’ Ajuntament d’Anglès, sempre que sigui possible actualitza automàticament la informació disponible al web des
dels sistemes d'informació on es troba emmagatzemada. El procediment i els terminis per actualitzar la informació
que no es pugui actualitzar de manera automàtica s’estableixen mitjançant protocol annex a aquesta ordenança.
Aquest protocol es pot modificar per resolució d’Alcaldia i s'ha de publicar a la Seu Electrònica.
6. La informació s'ha de mantenir al web i la Seu Electrònica durant el temps necessari per a què la informació
compleixi amb la seva funció i mentre mantingui la seva vigència, com a mínim durant cinc anys.
Art. 14. Reutilització de la informació

1.

La informació difosa per l’Ajuntament d’Anglès pot ser reutilitzada amb qualsevol objectiu lícit i previst legalment
excepte que explícitament s'indiqui el contrari.
2.
L’Ajuntament d’Anglès ha de difondre la informació pública en formats reutilitzables, susceptibles de tractament
informatitzat en formats llegibles per màquina que siguin oberts i interoperables, d'acord amb la Norma Tècnica
d'Interoperabilitat aplicable, tot incorporant les seves metadades. Quan la publicació es produeixi en lots, la informació
ha de ser susceptible de tractament i se n'ha de mostrar la freqüència d'actualització així com la data de la darrera
actualització.
3.
Amb caràcter general, la reutilització de la informació no està subjecta a l'obtenció d'autorització prèvia o
pagament de taxes o preus públics. Quan la reutilització estigui subjecta a un règim de llicència-tipus o autorització, o
no tingui caràcter gratuït, aquestes condicions han de ser transparents, proporcionals, no poden limitar la competència
ni ser discriminatòries.
4.
L'atorgament de drets exclusius té caràcter excepcional i només està justificat per la prestació de serveis
d'interès públic, d'acord amb allò establert a la legislació vigent.
CAPÍTOL TERCER. ACCÉS A LA INFORMACIÓ
Art. 15. Procediment relatiu al dret d'accés a la informació pública
1.
Les sol·licituds d'accés a la informació pública es poden presentar per qualsevol mitjà, presencialment a l’Oficina
d’Assistència en Matèria de Registres o electrònicament a través del tràmit accessible des de la seu electrònica de
l’Ajuntament d’Anglès. Excepte els obligats a comunicar-se de forma electrònica amb l'Ajuntament, que ho hauran de
fer d'aquesta manera.
2.
Les sol·licituds d'accés a la informació s'han de poder tramitar amb l'ús de qualsevol mecanisme de signatura
electrònica.
3.
L'exercici del dret d'accés no queda condicionat a la concurrència d'un interès personal, ni resta subjecte a
motivació, ni requereix la invocació de cap norma, sempre que no entri en contradicció amb la LOPD.

26 de 82

4.
El registre general ha de derivar la sol·licitud d'accés a cada àrea que ha de donar la informació requerida d'acord
amb la normativa vigent. Quan la informació sol·licitada pugui afectar a drets o interessos de terceres persones, l'àrea
competent els ha de donar trasllat de la sol·licitud perquè en el termini de deus dies puguin presentar les al·legacions
que considerin oportunes.
5.
L'Ajuntament ha de substituir la resolució del procediment d'accés a la informació pública per la comunicació
de la informació pública sol·licitada excepte en aquells casos en què s'hagi produït oposició de tercers.
6.
L’accés a la informació pública és gratuït si les dades són consultades en el lloc on es troben dipositades o bé
si la informació o les dades estan disponibles en format electrònic, cas en el que han de ser lliurades per correu electrònic
si així ha estat manifestat per l'interessat en la seva sol·licitud.
7.
Les ordenances fiscals han de fixar la contraprestació econòmica a què, en el seu cas, pot restar subjecta
l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original.
8.
A les notificacions que s'emetin en matèria d'accés a la informació s'ha de fer constar expressament la
possibilitat d’interposar contra la resolució potestativament recurs de reposició o reclamació davant la Comissió de
Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública, o recurs contenciós-administratiu.
Art. 16. Límits a l’accés i accés parcial
1.
Els límits al dret d’accés a la informació s’han de basar en alguna de les causes previstes en la legislació sobre
transparència i accés a la informació, o en una altra norma amb rang de llei.
2.
Els límits han de ser aplicats d’acord amb el principi de proporcionalitat i de forma adequada a la seva finalitat,
tenint en compte les circumstàncies del cas concret i s’han d’aplicar restrictivament, sense que es puguin ampliar per
analogia. En qualsevol cas, i en relació a l’exercici del dret d’accés l’aplicació d’aquests límits ha de ser motivada de
forma expressa. En cas que es consideri necessari informar-ne al públic s'ha de procedir d’acord amb l’apartat següent.
3.
Quan algun dels límits d’accés afecti només a una part de la documentació s'ha de facilitar l'accés a la
informació que no estigui afectada pel límit. En aquest cas, si la restricció parcial dificulta la comprensió de la informació,
l’interessat pot demanar audiència.
4.
L’Ajuntament d’Anglès ha de difondre les resolucions que es dictin en aplicació dels límits del dret d'accés a la
informació pública establerts a la legislació vigent, prèvia dissociació de les dades de caràcter personal i una vegada
s’hagi notificat als interessats.
CAPÍTOL QUART. DE LA PARTICIPACIÓ A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS
Art. 17. Foment del govern obert per mitjans electrònics

1.
2.

L’Ajuntament d’Anglès ha de fomentar la participació i la col·laboració ciutadana per mitjans electrònics.
Els ciutadans poden fer arribar a l’Ajuntament d’Anglès propostes, suggeriments i opinions sobre qualsevol
assumpte en què aquest sigui competent preferentment a través de mitjans electrònics. L’Ajuntament d’Anglès té
l'obligació de donar-los una resposta motivada.
3.
L’Ajuntament d’Anglès ha creat el portal «Som Anglès» com a espai per facilitar el diàleg permanent dels
diferents actors socials i la ciutadania amb l'administració municipal a través de mitjans electrònics. L’Ajuntament
d’Anglès vol promoure la plena participació dels col·lectius socials i l'assoliment d'objectius d'interès comú.
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4.

Mitjançant el portal «Som Anglès», l’Ajuntament d’Anglès pretén facilitar la participació ciutadana a través de
mitjans electrònics en la definició de les polítiques públiques i en l'avaluació de la seva aplicació. A aquests efectes,
l’ajuntament ha de subministrar-hi la informació adequada i suficient perquè els ciutadans puguin participar activament.
L’Ajuntament d’Anglès ha de tenir en compte les necessitats i les preferències manifestades pels ciutadans en la presa
de decisions públiques i ha d'informar els ciutadans que han participat sobre les decisions adoptades i els motius que
les justifiquen.
5.
L’Ajuntament d’Anglès ha de fomentar la creació de comunitats virtuals amb tecnologies web i de xarxa social,
entre d'altres, que es posin a disposició de la ciutadania, amb l’objecte de promocionar espais de trobada entre la
ciutadania i els agents presents en la vida política, econòmica, social i cultural del municipi. A tal efecte, el portal «Anglès
en xarxa», cedit a l’ajuntament en el Consell del Poble de data 22 d’octubre de 2018, serà adaptat i integrat al «Som
Anglès».
6.
La realització de tràmits d’exposició, d'informació pública i la publicació relativa a l’elaboració de disposicions
generals s'ha de fer per mitjans electrònics. Això no obstant, l'Ajuntament d’Anglès ha de facilitar que les persones que
no es relacionin amb ell a través de mitjans electrònics puguin participar activament en aquests tràmits.
7.
L’Ajuntament d’Anglès ha de crear un espai al web o al portal «Som Anglès» a través del qual consultar
periòdicament i de manera regular als usuaris dels serveis públics sobre el seu grau de satisfacció i sobre les activitats
gestionades per l’ens.
8.
Les mesures previstes en aquest article resten excloses en relació a les actuacions que es tramiten o s'aproven
amb caràcter d'urgència; les que tenen com a únic objectiu la seguretat pública i les que poden donar lloc a l'aplicació
dels límits d'accés a la informació pública.
TÍTOL III. INSTRUMENTS PER A L'ACCÉS ELECTRÒNIC A L'AJUNTAMENT D’ANGLÈS
Art. 18. Portal d'Internet

1.
El Portal d'Internet és el punt d'accés general electrònic de l'Ajuntament d’Anglès.
2.
El Portal d'Internet permet l'accés a la informació municipal d'interès general per a la ciutadania i a la seu
electrònica.
3.
La informació pública que es difon a través del Portal d'Internet ha de ser actualitzada, objectiva, útil i accessible
i ha d’identificar l’òrgan responsable de la difusió d’informació que ha de vetllar perquè es compleixi el que estableix
aquest article.
4.
El Portal d’Internet actuarà també com a Portal de Transparència integrant la informació que marca la llei de
Transparència en el web, concretament als apartats d’Ajuntament, Seu Electrònica i Participació Ciutadana.
Art. 19. Seu electrònica

1.
La seu electrònica és l’adreça electrònica disponible al públic a través de la que s'accedeix a informació i serveis
que presta l’Ajuntament d’Anglès per mitjans electrònics.
2.
La seu electrònica ha d'estar disponible per als ciutadans i les ciutadanes a través les xarxes de
telecomunicacions en l'adreça electrònica i a través del Portal d'Internet a l’apartat de Seu electrònica.
3.
La seu electrònica de l’Ajuntament d’Anglès es regula mitjançant aquesta ordenança.
4.
El funcionament de la seu electrònica ha de subjectar-se als principis de transparència, publicitat, responsabilitat,
qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.
5.
La seu electrònica posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes la següent informació:
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- Identificació del titular de la seu electrònica.
- Àmbit territorial i àmbit material de competències de l’Ajuntament d’Anglès
- Actes de sessions del ple i de la junta de govern quan actua per delegació del ple i extracte de les resolucions d'Alcaldia.
- Informació sobre els procediments administratius, precisant-ne els terminis i el sentit del silenci i les modalitats
disponibles; el perfil de contractant, l'accés i la selecció del personal, i el Catàleg de procediments; informació sobre els
serveis que presta, les prestacions previstes i les cartes de serveis.
- Normes aplicables en l’àmbit de competència de l’Ajuntament d’Anglès
- Política de signatura.
- Codis segurs de verificació o altres sistemes de verificació utilitzats per a les còpies en suport paper.
- Informació necessària per a la correcta utilització de la seu i relació dels serveis disponibles.
- La normativa reguladora de la seu electrònica.
- Criteris de qualitat del servei essent la carta de serveis vàlida a aquests efectes.
- Disposicions de creació i funcionament del Registre electrònic general.
- Data i hora oficial.
- Dies que es consideren inhàbils.
- Models normalitzats o sistemes electrònics de sol·licitud, així com la possibilitat d'usar documents no normalitzats.
- Relació de segells electrònics emprats per l’Ajuntament d’Anglès
- Llistat de codis d'identificació dels òrgans, centres o unitats als que es poden dirigir les sol·licituds.
- Expedients sotmesos a informació pública.
- Directori geogràfic de les oficines d'assistència en matèria de registres.
- Instruments de planificació urbanística.
- Les convocatòries i resolucions de subvencions i ajuts.
- L'oferta pública d'ocupació.
- Avís legal d'acord amb el que preveu l'article 7.
6.
La seu electrònica posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes els següents serveis:
- Carpeta ciutadana.
- Formulació de suggeriments i queixes.
- Atorgament de l'apoderament apud acta a través de la compareixença electrònica.
- Notificació electrònica per compareixença.
- Registre electrònic.
- Perfil del contractant.
- Catàleg de dades i documents interoperables.
- Verificació de documents amb codi segur de verificació i de certificats de seu i de segells electrònics.
- Tauler d'edictes electrònic.
- Enllaç Registre de grups d'interès.
- Registre d'apoderaments.
- Relació de funcionaris habilitats.
7.
La seu electrònica de l’Ajuntament d’Anglès ha d'utilitzar, per identificar-se i garantir una comunicació segura a
través de xarxes de comunicacions electròniques, sistemes de signatura electrònica basats en certificats de dispositiu
segur
8.
La seu electrònica ha d'estar disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores del dia.
10. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no ha d'estar estar operativa l’Ajuntament d’Anglès ho
ha d’anunciar amb el màxim d’antelació possible a la pròpia seu i pels canals alternatius de consulta existents.
11. Quan una incidència tècnica impossibiliti el funcionament ordinari de la seu electrònica, l’Ajuntament d’Anglès pot
determinar l'ampliació dels terminis no vençuts.
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12. L’Ajuntament d’Anglès ha de publicar a la seu electrònica tant la incidència tècnica com l'ampliació que s'hagi
determinat i, en el seu cas, els sistemes alternatius que es puguin utilitzar. La impressió del missatge que visualitzi ha
de servir com a constància documental de la incidència.

Art. 20. Registre electrònic general

1.

El Registre electrònic general de l'Ajuntament d’Anglès ha d'anotar l'assentament de qualsevol document que
s'hagi presentat o rebut per qualsevol òrgan, organisme o entitat vinculada o dependent de l’ajuntament. El Registre
electrònic general també ha d'anotar la sortida dels documents oficials dirigits a altres òrgans o interessats.
2.
La data i l'hora oficial del Registre electrònic general se sincronitza amb el laboratori del Real Observatorio de
la Armada, dipositari del patró de temps associat al laboratori del Centre Espanyol de Meteorologia. Anualment
s’actualitzen a la seu electrònica els dies declarats com a inhàbils.
3.
Els assentaments s'han d'anotar respectant l'ordre temporal de recepció o sortida dels documents i han d'indicar
un número, epígraf expressiu de la seva naturalesa, la data i l'hora en què es presenti el document, la data del dia en
què es produeixi l'assentament, la identificació de l'interessat, òrgan administratiu remitent, si procedeix, i persona o
òrgan administratiu al que s'envia i, en el seu cas, referència al contingut del document que es registra.
4.
El Registre electrònic general ha d'emetre automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada del
document de què es tracti, que ha d'incloure la data i l'hora de presentació i el número d'entrada al registre, així com un
rebut acreditatiu d'altres documents que, en el seu cas, l'acompanyin, que garanteixi la seva integritat i no-repudiació.
5.
El Registre electrònic general ha de cursar els documents als destinataris i a les unitats administratives
corresponents sense cap dilació.
6.
El Registre electrònic general de l’Ajuntament d’Anglès ha de ser plenament interoperable i interconnectat amb
els registres electrònics de les altres administracions públiques.
7.
Els documents que es presentin de manera presencial davant l’Ajuntament d’Anglès per una persona que no
tingui l'obligació d'utilitzar els mitjans electrònics, han d'ésser digitalitzats com a còpia autèntica a l'oficina d'assistència
en matèria de registres per a la seva incorporació a l'expedient electrònic. Un cop digitalitzats, els documents s'han de
retornar a l'interessat sens perjudici d'aquells casos en què la norma determini la custòdia per l'Administració dels
documents presentats o resulti obligatòria la presentació d'objectes o de documents en un suport específic no
susceptible de digitalització. Els documents han de ser signats amb el segell de l’òrgan responsable del Registre
electrònic o del funcionari habilitat i han d'incloure les metadades que acreditin la seva condició de còpia i que es
visualitzin al consultar el document.
8.
La no emissió del rebut o, si s’escau, la recepció d’un missatge d’indicació d’error o deficiència en la transmissió
implica que no s’ha produït la recepció.
9.
Quan, per raons tècniques, es pugui preveure que el registre no pot estar operatiu, s’ha d’anunciar als usuaris
amb la màxima antelació possible i mentre duri aquesta situació, podent-se, en qualsevol moment previ al seu venciment,
ampliar el termini per a la presentació d'escrits i documents de forma expressa. En tot cas, a la seu electrònica
corresponent s’ha d'informar sobre la suspensió temporal del servei, la previsió de durada de la mateixa i, si s’escau, de
l’adopció de mesures correctives de la situació d'acord amb l'article 19.
10.
Els empleats públics municipals quan vulguin accedir al registre municipal s'hi han de comunicar de forma
telemàtica.
Art. 21. Oficina d’Atenció al Ciutadà

1.

L'Ajuntament, per garantir que els interessats poden relacionar-se amb l'administració a través de mitjans
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electrònics, posa a disposició de la ciutadania els mitjans electrònics necessaris per a la identificació, l'emissió del
consentiment, la realització de sol·licituds i pagaments, així com qualsevol altre tràmit administratiu a través de l'Oficina
d’Atenció al Ciutadà (Registre).
2.
L’Ajuntament d’Anglès, a través de l'Oficina d’Atenció al Ciutadà, ha d'assistir als interessats que ho sol·licitin en
l'ús dels mitjans electrònics. Si els interessats no disposen dels mitjans electrònics per a la identificació o la signatura
electròniques en el procediment administratiu ho poden fer vàlidament per un funcionari públic habilitat a l'efecte.
3.
En relació a l’apartat 2, l’Ajuntament d’Anglès designa mitjançant la present ordenança a la Sra. Sandra Vila
Llapart com a funcionària habilitada per a la identificació i signatura electrònica de les persones interessades.
4. L' Oficina d’Atenció al Ciutadà és l'encarregada de:
a) Gestionar el Registre general electrònic de l'Ajuntament d’Anglès.
b) Donar suport i assistència en l'ús dels mitjans electrònics a les persones interessades que no tinguin l'obligació
d'utilitzar els mitjans electrònics.
c)

Realitzar la identificació i signatura electrònica de les persones interessades per funcionari públic mitjançant el
sistema de signatura electrònica que li hagi facilitat l'Ajuntament d’Anglès.

d) Emetre les còpies autèntiques dels documents públics administratius de l’Ajuntament d’Anglès i dels documents
privats que els facilitin les persones interessades en el marc d'un procediment administratiu.
e) Digitalitzar com a còpia electrònica els documents que es presentin de manera presencial davant l’Ajuntament
d’Anglès per una persona que no tingui l'obligació d'utilitzar els mitjans electrònics. Quan la còpia electrònica
ho sigui d'un document original en paper, té el caràcter de còpia autèntica
f)

Facilitar l'accés al portal d'internet, a la seu electrònica i al tauler d'edictes electrònic.

g)

Acreditar l'apoderament apud acta per compareixença personal.

h) Gestionar el Registre electrònic d’apoderaments.

5. L' Oficina d’Atenció al Ciutadà pot donar suport i assistència a les persones que estiguin obligades a relacionar-se a
través de mitjans electrònics amb l’Ajuntament d’Anglès i, en particular, a les petites i mitjanes empreses i a les
organitzacions no governamentals i entitats socials domiciliades al terme municipal.
6. L’Oficina d’Atenció al Ciutadà ha de facilitar als empleats públics l'accés als mitjans electrònics necessaris per a
poder rebre les notificacions electròniques i efectuar els tràmits i actuacions que es realitzin per raó de la seva
condició de empleat públic quan no disposin de mitjans electrònics en el seu lloc de treball
Art. 22. Tauler d'edictes electrònic

1.

El Tauler d’edictes electrònic és el mitjà per a la publicació dels anuncis, acords, resolucions i comunicacions
emeses per l’Ajuntament d’Anglès en exercici de les seves competències d’acord amb les disposicions legals o
reglamentàries que així ho estableixin. La publicació d’actes al Tauler d’edictes electrònic té la consideració d’oficial i
autèntica. El Tauler d'edictes electrònic és únic per a tot l’Ajuntament d’Anglès.
Quan un procediment estableix l'obligatorietat de penjar edictes al tauler d'edictes, s'ha d'entendre que es refereix al
tauler d'edictes electrònic. De forma expressa es pot acordar també la inclusió de l'edicte als taulers físics.
2.
L’accés al Tauler d’edictes electrònic no requereix cap mecanisme especial d’acreditació de la identitat del
ciutadà o la ciutadana.
3.
El Tauler d’edictes electrònic es publica a la seu electrònica. L’Ajuntament ha de garantir l’accés al tauler
d'edictes únic a l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registres.
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4.

El Tauler d’edictes electrònic ha de disposar dels sistemes i mecanismes que garanteixin l’autenticitat, la
integritat i la disponibilitat del contingut, en els termes previstos a la legislació vigent.
5.
El Tauler d'edictes ha d'adoptar les mesures tècniques necessàries per protegir els drets de les persones i, en
particular, evitar que la informació sigui indexada o pugui ser localitzada per tercers mitjançant cercadors i que les dades
personals difoses a través del Tauler d'edictes pugui ser objecte de tractament.
TÍTOL IV. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC
CAPÍTOL PRIMER. IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA DE L'ADMINISTRACIÓ I ELS CIUTADANS I CIUTADANES

Art. 23. Política de signatura

1.

La Política de signatura és el document que estableix els criteris generals per a l’admissió dels sistemes
d’identificació i signatura per mitjans electrònics. La Política de signatura està en procés d’elaboració i serà publicada
en breu a la seu electrònica.
2.
D’acord amb els criteris generals establerts a la Política de signatura, s'han de determinar els mecanismes de
signatura a usar per part dels sistemes, els serveis administratius i els ciutadans i ciutadanes en cada cas concret. Així
mateix, la Política de signatura ha de recollir els criteris generals per a la generació, validació, segellat de temps i
conservació de les signatures electròniques.
3.
D’acord amb la Política de signatura es poden aprovar polítiques de signatura específiques per a les diferents
actuacions, sistemes o procediments.
Art. 24. Mecanismes d'identificació dels ciutadans i les ciutadanes

1.
La Política de signatura determina els mitjans electrònics necessaris per a la identificació dels ciutadans i les
ciutadanes, segons l'anàlisi de riscos i l'acompliment de requeriments que aquesta determini. Es poden admetre els
següents sistemes:
- Sistemes d'identificació basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica
expedits per prestadors inclosos a la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació.
- Sistemes d’identificació basats en certificats reconeguts o qualificats de segell electrònic expedits per
prestadors inclosos a la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació.
- Sistemes d'identificació no criptogràfics. L'ús d'aquests sistemes pot estar condicionat a la identificació prèvia
de forma presencial o amb d'altres sistemes fiables d'identificació.
- Sistemes d’identificació en mobilitat. Cas que s’habiliti l’ús d’aquests sistemes, s’ha d’informar suficientment
al públic sobre els requeriments d’identificació prèvia, així com les funcions habilitades en els diferents
sistemes, plataformes o aplicacions.
2.
En cas que s’admetin sistemes no criptogràfics per a la identificació dels ciutadans i ciutadanes, l’Ajuntament
d’Anglès ha d'admetre en tot cas els sistemes de certificació digital classificats per l'organisme de supervisió de
l'Administració General de l'Estat o que constin a la seva Llista de confiança. Així mateix, s’han admetre altres sistemes
d’identificació, admesos per l’Administració General de l’Estat.
Art. 25. Mecanismes de signatura dels ciutadans i les ciutadanes
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1.

La Política de signatura ha de determinar els mitjans electrònics necessaris per a la signatura dels ciutadans i
les ciutadanes, segons l'anàlisi de riscos i l'acompliment de requeriments que aquesta determini, sempre i quan
permetin acreditar l’autenticitat de l'expressió de la seva voluntat i consentiment, així com la integritat i inalterabilitat
dels documents. Es poden admetre els següents sistemes:
- Sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada basada en certificats electrònics reconeguts o
qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos a la Llista de confiança de prestadors de
serveis de certificació.
- Sistemes de segells electrònic reconegut o qualificat i de segell electrònic avançat basats en certificats
electrònics reconeguts o qualificats de segell electrònic inclosos a la Llista de confiança de prestadors de serveis
de certificació.
- Sistemes de signatura no criptogràfics. L'ús d'aquests sistemes pot estar condicionat a la identificació prèvia
de forma presencial o amb d'altres sistemes fiables d'identificació.
- Sistemes de signatura en mobilitat. Cas que s’habiliti l’ús d’aquests sistemes, s’ha d’informar suficientment al
públic sobre els requeriments d’identificació prèvia, així com les funcions habilitades en els diferents sistemes,
plataformes o aplicacions i la validesa de les seves actuacions.
2.
Els sistemes d’identificació previstos en la present Ordenança es poden admetre com a sistemes de signatura
per a l’acreditació de l’autenticitat de l’expressió de la voluntat i consentiment dels interessats en un determinat tràmit,
sempre i quan així ho estableixi la normativa específica vigent.
Art. 26. Mecanismes d'identificació i signatura per a l'autenticació de la competència i la signatura de l'Administració

1.

L’actuació del personal al servei de l’Ajuntament d’Anglès i el funcionament dels sistemes informàtics ha
d'autenticar l'exercici de la competència, mitjançant l'ús dels següents sistemes:
- Segell electrònic basat en un certificat electrònic reconegut o qualificat que reuneixi els requisits exigits per la
legislació de signatura electrònica.
- Codi segur de verificació vinculat a l'Ajuntament d’Anglès
- Signatura electrònica del titular de l'òrgan o empleat/ada públic/a.
2. L'actuació administrativa automatitzada permet l'autenticació de la competència mitjançant l'ús de certificats
digitals de segell electrònic que identifiquin l'òrgan actuant, sempre i quan es pugui garantir la validació dels
certificats. L’Ajuntament d’Anglès ha de publicar a la seu electrònica una relació dels segells electrònics emprats.
Correspon al tècnic informàtic la seva publicació i actualització.
Art. 27. Mitjans per a l'acreditació de la representació

1. Els ciutadans i ciutadanes poden actuar per mitjà de representant, bé per a realitzar determinats tràmits especificats
en el poder, bé mitjançant un poder per a què l'apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació
administrativa davant l'Ajuntament d’Anglès.
2.
L'acreditació de relacions de representació es pot realitzar a través dels següents mecanismes:
- Certificat digital qualificat de representant que inclogui la relació de representació que hagi estat classificat
per l'organisme de supervisió de l'Administració General de l'Estat o consti a la Llista de confiança.
- Inscripció en el Registre electrònic d'apoderaments de l’Ajuntament d’Anglès o d'una altra Administració.
- Apoderament apud acta mitjançant compareixença personal o electrònica davant l'Oficina d'Assistència en
Matèria de Registres o la seu electrònica, respectivament, amb un sistema d'identificació admès per
l'Administració a aquests efectes i d'acord amb la Política de signatura.
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- Altres sistemes que l’Administració posi a disposició de la ciutadania.
3. L’Ajuntament d’Anglès pot comprovar la veracitat de la relació de representació mitjançant la consulta a d'altres
registres o en pot sol·licitar la presentació de documents que l'acreditin als interessats.
Art. 28. Registre electrònic d’apoderaments
1. L’Ajuntament d’Anglès disposarà, així que estigui disponible, del Registre electrònic d’Apoderaments que l’AOC està
desenvolupant, on hi constaran els apoderaments generals apud acta realitzats per l’interessat de forma electrònica
o presencial i on s’hi registrarà la validació de poders.
2.
Els assentaments inscrits han de fer constar els noms i cognoms o raó social i document d’identitat de la persona
que atorga el poder i de la que és nomenada apoderada, així com la data de la inscripció, el període de temps pel que
s'atorga i el tipus de poder segons el poder atorgat.
3.
Es poden registrar els següents tipus de poders
a. El poder general per tal d’actuar davant de qualsevol Administració o organisme i en qualsevol tipus
d’actuació administrativa.
b. Un poder per tal d’actuar davant d’una Administració o organisme concret.
c. Un poder per la realització de determinats tràmits especificats al poder.
4.
L’apoderament apud acta es pot atorgar mitjançant compareixença a la seu electrònica o mitjançant
compareixença personal a l'oficina d'assistència en matèria de registres.
5.
Els apoderaments poden tenir una vigència màxima de 5 anys. Els apoderaments es poden revocar o prorrogar.
La pròrroga atorgada té una validesa determinada màxima de cinc anys a comptar des de la data d'inscripció. El Registre
electrònic d’apoderaments ha d’enviar un avís amb un mes d’antelació a l’expiració del termini.
6.
Les sol·licituds de renovació, revocació o pròrroga o denúncia es poden adreçar a qualsevol registre i han de
constar inscrites en el Registre electrònic d’apoderaments de l’Administració davant de la qual té efectes el poder sortint
efectes des de la data en què es produeixi la inscripció.
CAPÍTOL SEGON. GESTIÓ DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ELECTRÒNIC

Art. 29. Simplificació del procediment administratiu

1.

El disseny dels sistemes i els procediments ha de vetllar per la major simplificació possible i l'increment constant
de la qualitat, que l'Administració ha d'avaluar de forma ordinària.
2.
La garantia de la data i hora es pot acreditar mitjançant marca de temps, sense perjudici de l'ús de segell de
temps en el funcionament del registre i d'altres àmbits d'actuació que es determinin.
3. Quan l’Ajuntament d’Anglès realitzi una activitat en règim d’actuació administrativa automatitzada, ha d'establir
l’òrgan o els òrgans responsables de la definició de les especificacions tècniques, la programació del sistema, el
manteniment, la supervisió i l’auditoria, així com l’òrgan responsable de l’actuació en cas d’impugnació.
4.
Quan l’Ajuntament d’Anglès pugui consultar la informació mitjançant plataformes administratives no ha d'exigir
als interessats la presentació de documents originals, sempre que l’interessat hagi expressat el seu consentiment a què
siguin consultats. S'ha de presumir que la consulta o obtenció és autoritzada pels interessats llevat que consti en el
procediment la seva oposició expressa o la llei especial aplicable requereixi del seu consentiment exprés.
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Art. 30. Obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Ajuntament d’Anglès

1.

Estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'Ajuntament per a realitzar qualsevol tràmit
d'un procediment administratiu els següents subjectes:
a) Les persones jurídiques;
b) Les entitats sense personalitat jurídica;
c) Qui exerceixi una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i
actuacions que portin a terme amb l’Ajuntament d’Anglès en exercici de l’activitat professional esmentada. En
tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament
d’Anglès;
e) Els empleats de l’Ajuntament d’Anglès per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva
condició d’empleat públic. L’Ajuntament d’Anglès ha de garantir l'accés efectiu a les notificacions electròniques
als empleats públics de l’Ajuntament d’Anglès especialment quan no disposin de mitjans electrònics en el seu
lloc de treball.
2.
L’Ajuntament d’Anglès pot establir l'obligació de relacionar-se amb ell a través de mitjans electrònics per a
determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica,
tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics
necessaris.
Art. 31. Carpeta ciutadana o espai personalitzat de relacions amb el sector públic

1.

Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a disposar d'un espai personalitzat de relacions amb l’Ajuntament d’Anglès
o carpeta ciutadana, accessible des de la seu electrònica, on poden accedir als documents registrats, comunicacions i
notificacions del seu interès, i que dona compte de la traçabilitat dels documents.
2.
L’accés a la carpeta ciutadana requereix la identificació electrònica de l'interessat.

Art. 32. Notificació electrònica

1.

La notificació s'ha de practicar preferentment per mitjans electrònics i, en tot cas, quan l'interessat estigui
obligat a rebre-les per aquesta via.
2.
L’Ajuntament d’Anglès ha d'avisar mitjançant un missatge al dispositiu electrònic o a l'adreça de correu
electrònic que hagi informat l'interessat en la seva sol·licitud de la posada a disposició d'una notificació.
3.
L'Administració ha de guardar evidència electrònica de la producció dels intents i la posada a disposició efectiva
del contingut de la notificació, i garantir la seva integritat. El sistema de notificació ha de permetre l'ús de segell de
temps per tal de garantir la data i hora de les actuacions.
CAPÍTOL TERCER. DOCUMENTS ELECTRÒNICS

Art. 33. Documents electrònics
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1.

L’Ajuntament d’Anglès emet els documents administratius per escrit, a través de mitjans electrònics, llevat que
la seva naturalesa exigeixi una altra forma més adequada d’expressió i constància; sens perjudici de les excepcions
establertes a la llei.
2.
Els documents electrònics han d’incorporar les metadades establertes en les Normes Tècniques
d’Interoperabilitat i d’altres necessàries per facilitar-ne la seva gestió i tractament al llarg del seu cicle de vida.
3.
Els documents públics electrònics han de tenir garantides l’autenticitat i la integritat dels continguts, i també la
conservació de l’aparença i la funcionalitat originals i, quan escaigui, llur confidencialitat, durant el termini establert per
la normativa vigent en matèria d’arxius i documents.
4.
L’Ajuntament d’Anglès ha d’assegurar la possibilitat de transformar els documents per raons tecnològiques, per
a adaptar-ne el format i la sintaxi informàtica a les necessitats de gestió i preservació establertes per la normativa El
document resultant de la transformació és signat electrònicament per l’òrgan competent per a transformar-lo.
5.
La signatura electrònica i la gestió documental dels entorns tancats de comunicacions han de garantir la
seguretat de les dades, el seu origen i l’autenticació de l’exercici de la competència mitjançant el sistema de signatura
que es determini en cada moment, mitjançant conveni o les condicions de prestació del servei en qüestió.
6.
Els certificats administratius que s’estenguin i la transmissió de dades que es realitzin s’han de dur a terme de
manera que acompleixin les garanties establertes a l’apartat 1 del present article i la legislació vigent.
7.
Els documents electrònics emesos han d'incorporar, si s’escau, a més de la signatura electrònica necessària per
a l’autenticació de l’exercici de la competència, un codi segur de verificació que ha de permetre la seva consulta a través
de la seu electrònica. L’Ajuntament d’Anglès ha de vetllar per l’ús de tecnologia que impedeixi l’accés a tercers no
legitimats per a la seva consulta.
Cal que el personal administratiu que prepara les notificacions i que prepara documents on consten dades personals
que per temes de protecció de dades no poden ser facilitades a la persona que sol·licita la informació, s'asseguri que la
document facilitada no consta la informació que no es pot donar des de l'origen. I que no es vulneri la protecció de la
persona quan el tercer incorpori el codi CSV i aparegui el document que consta a la seu electrònica.
Art. 34. Expedients

1.

L’expedient administratiu és integrat pel conjunt ordenat de documents i actuacions corresponents a un
procediment administratiu, qualsevol que siguin el suport i el tipus d’informació que continguin. Un mateix document pot
formar part d’expedients electrònics diferents.
Els expedients tindran format electrònic i es formaran mitjançant l'agregació ordenada de tots els documents, proves,
dictàmens, informes, acords, notificacions i demés diligències hagin d'integrar-los, així com un índex numerat de tots els
documents que contingui quan es remeti. Així mateix, haurà de constar en l'expedient còpia electrònica certificada de la
resolució adoptada.
És tasca del personal administratiu de cada àrea la formació dels expedients tal i com s'acaba de descriure.
No formarà part de l'expedient administratiu la informació que tingui caràcter auxiliar o de recolzament, com la
continguda en aplicacions, fitxers i bases de dades informàtiques, notes, esborranys, opinions, resums, comunicacions i
informes interns o entre òrgans o entitats administratives, així com els judicis de valor emesos per les Administracions
Públiques, tret que es tracti d'informes, preceptius i facultatius, sol·licitats davant de la resolució administrativa que posi
fi al procediment.
A partir de la posada en marxa del gestor d'expedients electrònics, serà aquest el format de treball en l'Ajuntament
d'Anglès. Com a regla general, no s'han d'imprimir els expedients.

2.

Sempre s'ha de foliar per garantir la vinculació dels documents electrònics que conformen l'expedient
mitjançant la incorporació d’un índex electrònic, entès com la relació de documents electrònics d’un expedient electrònic,
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signada per l’administració, òrgan o entitat actuant que ha de garantir la integritat de l'expedient electrònic i permetre
la seva recuperació sempre que sigui precís.
3.
Els expedients han d'incorporar metadades per facilitar la seva classificació, ordenació, descripció, indexació,
consulta i difusió.
Art. 35. Llibres d’actes i Llibres de decrets

1.

Els llibres d’actes i els llibres de decrets poden ser digitalitzats o creats en suport digital, sense perjudici de la
conservació dels llibres en suport paper de conformitat amb la legislació vigent.
2.
Les còpies digitalitzades o els documents electrònics incorporats als respectius llibres han d'incorporar la
signatura electrònica corresponent i el segell d’òrgan que doni fe de la seva autenticitat; la inclusió del Codi Segur de
Verificació permet, si escau, l’accés a la còpia autèntica mitjançant la seu electrònica. La Política de signatura ha de
donar compte dels mecanismes de signatura a emprar. El sistema de signatura ha de permetre la seva conservació al
llarg del temps.
Art. 36. Còpies electròniques

1.

Els documents digitalitzats se signen de conformitat amb els criteris establerts a la Política de signatura. En tot
cas, la digitalització de documents ha de permetre la conservació dels documents.
2.
Les còpies electròniques de documents en suport paper s’han de realitzar per funcionari públic, en el marc d’un
expedient administratiu de l’Ajuntament d’Anglès. Les còpies electròniques han d'incorporar les metadades que acreditin
el seu caràcter de còpia i que es visualitzin al consultar el document i el sistema de signatura que autentiqui l’exercici
de la competència.

Art. 37. Arxiu electrònic

1.

L’Ajuntament d’Anglès s'integra en un arxiu electrònic únic dels documents que formin part de procediments
finalitzats cedit per l’AOC.
2.
Els repositoris o suports en què s’emmagatzemin els documents en aquest arxiu han de comptar amb les
mesures de seguretat, d'acord amb el que preveu l'Esquema Nacional de Seguretat, que garanteixin la integritat,
autenticitat, confidencialitat, qualitat, protecció i conservació dels documents emmagatzemats. En particular, han
d'assegurar la identificació dels usuaris i el control d'accessos, el compliment de les garanties previstes en la legislació
de protecció de dades, així com la recuperació i conservació a llarg termini dels documents electrònics produïts per
l’Ajuntament d’Anglès que així ho requereixin, d'acord amb les especificacions sobre el cicle de vida dels serveis i
sistemes utilitzats.
Art. 38. Sistema de gestió documental

1.

L’Ajuntament d’Anglès a partir de febrer de 2019 disposa d'un sistema únic de gestió documental que ha de
facilitar, entre d'altres finalitats, la transparència de la seva organització i el tractament correcte de la informació i la
documentació en les fases activa i semiactiva, així com la seva conservació i disponibilitat en la fase inactiva.
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2.

El sistema de gestió documental ha de permetre l'accés fàcil a la informació i la seva localització i la recuperació
de qualsevol document o informació indicant per a cada document el seu règim d'accés i publicitat.

3.

Entre les mesures, instruments o tècniques a adoptar s'han d'incloure les següents:
a.

La definició d'una política de gestió de documents corporativa.

b.

La identificació única de tots els documents i/o expedients per mitjà de convencions adequades i que
facilitin la seva recuperació.

c.

La consignació d'unes metadades mínimes obligatòries i, si és necessari de complementàries, als
documents i expedients per facilitar-ne la seva gestió i tractament al llarg del seu cicle de vida.

d.

La classificació dels expedients i documents segons el quadre de classificació de l'Ajuntament.

e.

La definició de la disposició, estableix el període de conservació i eliminació dels documents d'acord
amb el que estableixi la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) i es garantia
de les obligacions de transparència previstes a la legislació vigent.

f.

L'accés complert i immediat als documents a través de mètodes de consulta en línia que permetin la
visualització dels documents.

g.

L'adopció de les mesures per garantir la conservació dels documents electrònics al llarg del seu cicle
de vida.

h.

La transferència dels expedients entre els diferents repositoris electrònics d'acord amb les
prescripcions de la normativa en matèria d’arxius i documents.

i.

El vocabulari de metadades.

j.

El catàleg de tipologies documentals.

k.

El catàleg de procediments i tràmits.

l.

El catàleg de dades i documents interoperables.

CAPÍTOL QUART. FUNCIONAMENT ELECTRÒNIC DELS ÒRGANS COL·LEGIATS

Art. 39. Funcionament electrònic dels òrgans col·legiats
1. Tots els òrgans col·legiats de l’Ajuntament d’Anglès utilitzen els mitjans electrònics per constituir-se, convocar les
seves sessions i remetre les actes, excepte que les normes pròpies de funcionament estableixin excepcionalment el
contrari.
2. Les sessions dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament d’Anglès es poden gravar quan ho disposin les normes pròpies de
funcionament o ho decideixi la majoria dels seus membres.
3. El secretari de l'òrgan col·legiat ha de vetllar perquè tots els seus membres disposin dels mitjans necessaris per poder
participar activament en les sessions de l'òrgan col·legiat a través de mitjans electrònics.
Art. 40. Funcionament electrònic dels òrgans col·legiats de govern
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1. El ple i la junta de govern convoquen les seves reunions i remeten les actes a través de mitjans electrònics.
2. Les sessions del ple es poden gravar excepte en el supòsit previst en l'article 70.1 Llei de bases del règim local.
CAPÍTOL CINQUÈ FACTURACIÓ ELECTRÒNICA
Art. 41. Factura electrònica

1.

Les persones, físiques o jurídiques, i les entitats sense personalitat jurídica que emetin factures a qualsevol
òrgan o entitat vinculada o depenent de l’Ajuntament d’Anglès han de remetre-les en suport electrònic, llevat de les
previstes legalment.
2. A través del punt general d’entrada de factures es poden remetre les factures en suport electrònic. L’Ajuntament
d’Anglès ha de donar publicitat i informar al públic dels mecanismes habilitats per a la remissió de factures i dels
requeriments tècnics i jurídics vigents.
3.
L’Ajuntament de ha de disposar d’un registre comptable que ha de permetre la disposició, integritat i traçabilitat
de la informació comptable per mitjans electrònics. Aquest registre ha de garantir la disponibilitat i la conservació en
suport electrònic de la informació comptable.
4.
El format de les factures electròniques s’ha d'adequar al format declarat per l’Administració competent en la
matèria.
5.
Les factures han d'incorporar una signatura electrònica que identifiqui el seu emissor de forma suficient, d’acord
amb les normes establertes a la present Ordenança.
6.
El servei eFact del Consorci Administració Oberta de Catalunya té la consideració de Punt d’Entrada General de
Factures Electròniques, de conformitat amb l’Acord de Govern 151/2014, d’11 de novembre, de la Generalitat de
Catalunya.
CAPÍTOL SISÈ. RÈGIM SANCIONADOR
Art. 42. Règim sancionador

1.

En l’àmbit d’aplicació del Títol II de la present Ordenança, les persones i entitats incloses als articles 2 i 3 resten
subjectes al règim d’infraccions i sancions establert a la legislació vigent en matèria de transparència i bon govern.
2.
L’exercici de la potestat sancionadora prevista a la legislació vigent i la present Ordenança correspon a l’Alcaldia,
o l’òrgan en què delegui, sens perjudici de les atribucions de caràcter sancionador reservades al ple de la corporació.
3.
En el cas dels càrrecs electes, la proposta de sanció o, si escau, l'arxivament de l'expedient ha d'ésser informada
per l'òrgan previst en l'article 89.2 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Règim transitori d'arxius, registre i Portal d'Internet
Mentre no produeixin els seus efectes les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, el registre electrònic
únic, el Portal d'Internet com a punt d'accés general electrònic i l'arxiu únic electrònic, l’Ajuntament d’Anglès ha de
mantenir els canals i mitjans vigents a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança que permetin garantir el dret de les
persones a relacionar-se electrònicament amb l’Ajuntament d’Anglès i complir les obligacions previstes en l'article 31.

Segona. Procediments en curs
Aquesta Ordenança no s’aplica als procediments iniciats amb anterioritat a la seva entrada en vigor.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera. Adhesió a plataformes i serveis d’altres administracions
Mitjançant Decret d’alcaldia o òrgan en qui delegui, l’Ajuntament d’Anglès es pot adherir a serveis i plataformes de
l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de Catalunya, les entitats de caràcter supramunicipal o d’altres
administracions locals, per a l'intercanvi d'informació, la creació de seus electròniques, el perfil del contractant, portals
de transparència o dades obertes, tauler d’edictes, serveis d’arxiu, de contractació, i per a l'emissió i recepció de factures
electròniques, així com a qualsevol servei, plataforma o sistema que permeti el compliment de la present Ordenança.
L'adhesió requereix la comprovació prèvia, pels serveis municipals, que la plataforma o servei garanteix les condicions
adequades de seguretat, interoperabilitat i neutralitat. A tal efecte, s'ha de requerir la documentació relativa a la Política
de seguretat i la documentació tècnica disponible als òrgans responsables del servei o plataforma.
Segona. Formació i assistència
1.
L’Ajuntament d’Anglès ha de realitzar accions de formació per al personal al seu servei a l’efecte de donar plena
efectivitat a les obligacions de la present Ordenança. Així mateix ha d'assistir i realitzar accions formatives dirigides a
les persones i les entitats de caràcter privat que siguin destinatàries d’obligacions d’acord amb l’article 2.
2.
Els continguts de la present Ordenança han d'ésser objecte de difusió i accions de sensibilització per al conjunt
de la ciutadania i les entitats del municipi.
DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Única. Derogació normativa

1.

Queden derogades totes les normes d’igual o inferior rang en allò que contradigui o s’oposi a la present
Ordenança.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Entrada en vigor
La present Ordenança entra en vigor un cop s’ hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini de quinze
dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
De fet és la continuació d'una feinada que vàrem iniciar fa un parell d'anys que s'està concretant en aquest
2018, amb l'entrada de l'administració electrònica als Ajuntaments i tot això ha anat acompanyat d'una
ordenança que reguli com seran els processos electrònics com es muntaran els expedients som serà el
gestor d'expedients, com serà la relació del ciutadà, amb les administracions o amb els empleats i també hi
ha un apartat de transparència i que hi ha una llei que ho regula i si ho ajuntem tot dona lloc a aquesta
ordenança d'administració electrònica i transparència. Ara mateix es proposa sotmetre a exposició pública
durant 30 dies als ciutadans que poden presentar al·legacions i després si no s'han presentat quedaria
definitivament aprovada i simplement s'emetria l'informe de la secretària que és favorable i que també s'ha
donat publicitat activa a través del portal somangles.cat perquè la gent els mateixos ciutadans sabessin que
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s'està duent a terme aquesta norma i poguessin aportar el que creguessin convenient, però no hi ha hagut
aportacions.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó Margarit;
Anglès2015 (3): Jordi Pibernat Casas,Josep Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU (3): Pere Espinet
Coll Montserrat Garriga Gimbernat i Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : 7.
TEMA: Aprovació inicial del reglament d’honors i distincions.

Vist la proposta presentada per l’alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:
=» Antecedents
1. Per Decret de l’Alcaldia Núm. 843, de data 23 de novembre de 2018 es va ordenar la incoació d’expedient
per procedir a l’aprovació del reglament d’honors i distincions del municipi d'Anglès.
2. S'ha procedit a la regulació de la matèria conforme els principis de bona regulació (necessitat, eficàcia,
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència) previstos a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La iniciativa que es
proposa s'ajusta al principi de proporcionalitat perquè conté la regulació imprescindible per atendre les
necessitats a cobrir, després de constatar que no existeixen altres mesures menys restrictives de drets.
La iniciativa normativa s’exerceix de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i de la
UE, per generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que faciliti el seu
coneixement i comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la presa de decisions de les persones i de les
empreses -seguretat jurídica-. En aplicació del principi de transparència, l'Ajuntament d'Anglès possibilita
l’accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i als documents propis

del

seu

procés

d’elaboració en els termes establerts a la Llei de Transparència, es defineixen clarament els objectius de les
iniciatives normatives i la seva justificació al preàmbul, i es possibilita que els potencials destinataris tinguin
una participació activa en l’elaboració de les normes.
Finalment, en relació al principi d'eficiència aquesta iniciativa intenta evitar càrregues administratives
innecessàries o accessòries i racionalitzar, en la seva aplicació, la gestió dels recursos públics.
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3. Vist l’informe de la Secretària, obrant a l’expedient.
4. Vist el text articulat del Projecte d’ordenança proposat per la Comissió d'estudi creada a l'efecte.
5. A la consulta pública efectuada a través del portal web de l’Ajuntament, per demanar l’opinió dels subjectes
i de les organitzacions més representatives potencialment afectats, no s'ha presentat cap aportació.
6. Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió informativa genèrica del
Ple en la sessió del dia 13 de desembre de 2018.

Proposta de resolució
Per tot l’exposat, L'alcaldessa presidenta, Àstrid Desset i Desset, proposa als membres del Ple l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment el reglament d’honors i distincions del municipi d'Anglès que consta a
l'expedient.
SEGON.- Sotmetre INFORMACIÓ PÚBLICA i DONAR AUDIÈNCIA als ciutadans afectats per aquest acord i el
text de l'ordenança, pel termini mínim de 30 dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí
Oficial de la Província, al portal web municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, a fi que s'hi puguin
presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. El termini d'informació pública començarà a comptar
des de l'endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
TERCER.- Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant aquest termini d'informació
pública, el text del reglament d’honors i distincions l'ajuntament d'Anglès, que ara s'aprova inicialment,
quedarà aprovada definitivament, i es procedirà a la seva publicació íntegra, en el Butlletí Oficial de la
Província, d'acord amb el que preveu l'article 70.0 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local.
QUART.- Un cop aprovada definitivament i publicada, s'haurà de notificar a tots els empleats públics el present
acord i el contingut de l'ordenança pel seu coneixement i aplicació.
ANNEX: REGLAMENT MUNICIPAL D’HONORS I DISTINCIONS DE L’AJUNTAMENT DE D’ANGLÈS
Capítol I – Dels honors de l’Ajuntament
Article 1
En exercici de les facultats que confereixen els articles 55 i 56 del Reial decret legislatiu 781/1986, aquest Ajuntament
regula pel present Reglament la concessió d’honors i distincions, per a premiar mèrits especials, beneficis senyalats o
serveis extraordinaris.
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Article 2
Els honors que l’Ajuntament d’Anglès podrà conferir per a premiar mèrits especials o serveis extraordinaris prestats a la
Vila, seran els següents:
1. Títol de Fill Predilecte de la Vila d’Anglès
2. Títol de Fill Adoptiu de la Vila d’Anglès
3. Medalla de la Vila d’Anglès
Aquestes distincions són merament honorífiques, sense que puguin atorgar cap dret econòmic ni administratiu.
En tots els casos, la concessió de les distincions honorífiques expressades haurà d’anar precedida del compliment de
les normes establertes en el present Reglament.
Capítol II – Dels títols de Fill Predilecte i Fill Adoptiu
Article 3
La concessió del títol de Fill Predilecte de la Vila d’Anglès, únicament podrà recaure en qui, havent nascut a la Vila, hagi
destacat de forma extraordinària per qualitats o mèrits personals o per serveis prestats en benefici o honor d’Anglès,
que hagin aconseguit consideració indiscutible en el concepte públic.
La concessió del títol de Fill Adoptiu de la Vila d’Anglès podrà atorgar-se a les persones que sense haver nascut en
aquesta Vila, reuneixin les circumstàncies assenyalades en el paràgraf anterior.
Tant el títol de Fill Predilecte com el de Fill Adoptiu podran ésser concedits a títol pòstum, sempre que en el fallit hagin
concorregut els mèrits abans esmentats.
Article 4
Els títols de Fill Predilecte i Adoptiu, ambdós d’igual distinció, constitueixen la major distinció de l’Ajuntament, pel que
la seva concessió es farà sempre utilitzant criteris molt restrictius.
Els títols anteriors tindran el caràcter de vitalici i, una vegada se n’hagi atorgat tres per a cadascun d’ells, no podran
conferir-se’n d’altres mentre visquin les persones afavorides, a menys que es tracti d’un cas molt excepcional, a judici
de la corporació, que haurà de declarar aquesta excepcionalitat prèviament en sessió plenària i per unanimitat.
Article 5
La concessió del títol de Fill Predilecte i Fill Adoptiu serà acordada pel plenari de la corporació amb el vot favorable de
dues terceres parts dels regidors assistents a la sessió, a proposta de l’alcalde i previ expedient, en el que hauran de
quedar acreditats els mereixements que justifiquin aquests honors.
Acordada la concessió de qualsevol dels títols anteriors, la corporació municipal assenyalarà la data en què es reunirà
per a fer entrega a l’agraciat en sessió solemne del diploma i de les insígnies que acreditin la distinció.
L’esmentat diploma haurà d’estendre’s en un suport artístic i contindrà de manera molt succinta els mereixements que
justifiquen la concessió; la insígnia s’ajustarà al model que en el seu dia aprovi la corporació, en el que haurà de figurar,
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en tot cas, l’escut de la Vila, així com la inscripció de Fill Predilecte o de Fill Adoptiu, segons procedeixi.
Article 6
Les persones a qui es concedeixin els títols de Fill Predilecte o Fill Adoptiu de la Vila tindran dret a acompanyar la
corporació municipal en els actes o solemnitats a què aquesta concorri, ocupant el lloc que per això li sigui assenyalat.
A tal efecte, l’alcalde dirigirà als agraciats una comunicació oficial, en la que se li comuniqui el lloc, data i hora de la
celebració de l’acte o solemnitat i participant-li la invitació a assistir.

Capítol III – De la Medalla de la Vila
Article 7
La Medalla de la Vila d’Anglès és una recompensa municipal creada per a premiar mèrits extraordinaris que concorrin
en personalitats, entitats o corporacions, tant nacionals com estrangeres, per haver prestat serveis a la Vila o dispensat
honors a ella.
La Medalla tindrà caràcter de condecoració.
Article 8
Les medalles de la Vila seran encunyades en plata amb banys d’or; totes penjaran d’una cinta de seda de color verd, ocre
i blau, amb passador del mateix metall que la medalla. Quan es tracti d’alguna entitat o corporació, la cinta serà
substituïda per una corbata dels mateixos colors, per a què pugui ésser enllaçada a la bandera o insígnia que hagi
d’ostentar-la.
Per determinar en cada cas la procedència de la concessió de la Medalla a atorgar, haurà de tenir-se en compte la índole
dels mèrits i serveis, la transcendència de la tasca realitzada en benefici o honor de la Vila i les particulars
circumstàncies de la persona proposada per a la condecoració, prevalent sempre la qualitat dels mereixements sobre el
número dels mateixos.
Article 9
La concessió de les medalles serà competència del Ple, requerint-se per a la seva concessió el vot favorable de dues
terceres parts dels regidors assistents a la sessió.
Quan la concessió de medalles es faci a favor dels funcionaris municipals, seran d’aplicació, a més de les normes
establertes en aquest Reglament, les contingudes en la legislació vigent sobre els funcionaris d’Administració local.
Article 10
Les condecoracions atorgades seran objecte d’un acte solemne d’entrega dels corresponents diplomes, distintius i
medalla de solapa en la forma que l’Ajuntament disposi.
El diploma serà estès en un suport artístic, i la medalla s’ajustarà al model que aprovi l’Ajuntament, de conformitat amb
el disposat en l’apartat primer de l’article 11 d’aquest Reglament.
Capítol IV – Del procediment de concessió d’honors
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Article 11
La concessió de qualsevol dels honors a què es refereix aquest Reglament requerirà la instrucció prèvia de l’oportú
expedient, que serveixi per a determinar els mèrits o circumstàncies que aconsellin aquella concessió.
Quan es tracti de concedir honors a personalitats estrangeres i exigències de temps així ho aconsellin, l’expedient podrà
ésser substituït per un escrit raonat de l’alcalde, dirigit a l’Ajuntament en Ple per a què el facultatiu prèviament, a fi de
què, en nom de la corporació pugui conferir la distinció o distincions que jutgi adequades, donant compte d’elles en la
primera sessió plenària que se celebri.
La iniciació del procediment es farà per Decret de l’alcalde president, bé per pròpia iniciativa o a requeriment del Ple de
la corporació, o amb motiu de petició raonada d’un organisme oficial o d’entitat o associació de reconeguda solvència.
Article 12
L’instructor practicarà les diligències que estimi necessàries per a investigar els mèrits del proposat, sol·licitant informes
i rebent declaració de totes les persones o representants d’entitats que puguin subministrar dades, antecedents o
referències que condueixin a l’esclariment d’aquells.
Finalitzada la pràctica de les diligències acordades, l’instructor formularà la proposta motivada, que elevarà a la
Comissió Informativa, per a què aquesta, amb el seu dictamen, la remeti a l’alcaldia.
L’alcalde president, a la vista del dictamen de la Comissió, podrà acordar l’ampliació de diligències o acceptar plenament
el dictamen, i en un i altre cas sotmetre per escrit raonat al Ple de l’Ajuntament l’expedient, per a què acordi la resolució
que estimi procedent, en la forma que es disposa en aquest Reglament.
Capítol V – Reconeixement al personal municipal
Article 13
La realització pels empleats públics de l’Ajuntament d’Anglès d’accions, serveis i mèrits excepcionals, extraordinaris o
dignes d’ésser reconeguts, així com el manteniment al llarg de la seva vida professional d’una conducta exemplar, podrà
ser objecte de reconeixement per part de l’Ajuntament mitjançant la concessió d’honors, guardons i distincions, que
constitueixin el reconeixement al mèrit en l’acompliment del deure i la seva concessió en un acte de justícia per qui la
rebi, un estímul pel cos del que forma part i un exemple a seguir per tots els empleats públics.
Tot això sense perjudici de les condecoracions, distincions, premis o recompenses que fossin atorgades pel govern de
Catalunya o d’altres organismes o institucions.
Aquestes recompenses es faran constar a l’expedient personal de l’interessat i podran ser considerades com a mèrit a
les convocatòries d’accés i promoció.
Article 14
Els empleats públics de l’Ajuntament d’Anglès podran ser recompensats amb les següents condecoracions:
a) Medalla d’Or.
b) Medalla d’Argent.
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c) Medalla de Bronze.
d) Medalla de Permanència.
L’atorgament de les medalles d’Or, Argent i Bronze correspondrà al Ple de la corporació, a proposta de l’alcalde, previ
expedient instruït pel regidor de l’àrea corresponent, en el que s’acreditin els mèrits objecte de la recompensa.
L’adopció de l’acord requereix la majoria qualificada de les dues terceres parts del nombre legal de membres que
integren la corporació.
Article 15
La Medalla d’Or podrà ser concedida per recompensar les següents actuacions:
a) Es concedirà a títol pòstum com a conseqüència d’un acte de servei molt exemplar o extraordinari amb resultat de
mort, sempre que no s’hagi produït per negligència, imperícia o accident i no afecti el prestigi de l’Ajuntament.
b) Com a conseqüència d’un acte de servei molt exemplar o extraordinari amb resultat de mutilacions o ferides greus
que derivin en una incapacitat total, amb les condicions fixades a l’apartat anterior.
c) Tenir una actuació molt exemplar i extraordinària que representi un gran risc, o extraordinàriament remarcable pel
compliment de serveis de reconeguda importància, relacionats amb la protecció dels drets i llibertats, i la seguretat
ciutadana, de la qual derivi prestigi per a l’Ajuntament,
Article 16
La Medalla d’Argent podrà concedir-se per recompensar les següents actuacions:
a) Com a conseqüència d’un acte de servei molt exemplar o extraordinari amb resultat de mutilació o ferides greus de
les quals no es derivi una incapacitat total, sempre que no s’hagi produït per negligència, imperícia o accident i no afecti
el prestigi de l’Ajuntament.
b) Tenir una actuació molt exemplar o que representi un gran risc, o remarcable pel compliment de serveis o de
reconeguda importància pel seu interès i eficàcia, de la qual derivi prestigi per a l’Ajuntament.
Article 17
La Medalla de Bronze podrà concedir-se als següents casos:
a) Resultar lesionat com a conseqüència d’un acte de servei abnegat de reconegut valor, sempre que no hagi existit
imprudència, imperícia o sigui cas fortuït.
b) Haver realitzat amb risc o perill personal actuacions abnegades de reconegut valor que acreditin un mèrit.
c) Destacar en el compliment de les seves obligacions professionals que comportin prestigi per a l’Ajuntament.
Article 18
La Medalla de Permanència serà concedida per tal de reconèixer l’antiguitat ininterrompuda dels empleats públics
municipals.
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Constarà de tres tipus:
a) 1a categoria (distintiu verd): 25 anys de servei.
b) 2a categoria (distintiu blau marí): 20 anys de servei.
c) 3a categoria (distintiu blanc): 15 anys de servei.
Serà concedida per l’alcalde.
Article 19
Els empleats públics de l’Ajuntament d’Anglès poden ser felicitats per recompensar les actuacions que es considerin
meritòries quan no concorrin els requisits establerts per a l’atorgament de medalles.
Les felicitacions podran ser públiques, tenint difusió general, o privades, amb efecte limitat a l’estricta satisfacció
personal de l’interessat. El caràcter públic o privat vindrà determinat per la importància dels fets que motivin la distinció.
La felicitació pública s’aplicarà a les actuacions de major transcendència.
Podran ser individuals o col·lectives, en funció de l’autoria de les accions meritòries.
En qualsevol cas sempre es faran per escrit.
Seran concedides per l’alcalde.
Article 20
Les plaques es lliuraran als empleats públics locals que s’hagin jubilat per complir l’edat reglamentària en l’any natural
de la seva concessió.
Article 21
L’acte de lliurament o d’imposició de guardons contemplats al present Reglament es farà amb la rellevància pública i
social adequada.
Article 22
En el cas que algun empleat públic distingit amb una recompensa o distinció cometi algun acte contrari a la dignitat
individual o social, se’l privarà dels respectius honors, guardó o felicitació després d’instruït el corresponent expedient
contradictori, incoat d’ofici o a instància de part que justifiqui la causa, o causes, que el fonamentin.
L’adopció de l’acord requereix la majoria qualificada de les dues tercers parts del nombre legal de membres que integren
la corporació.
Article 23
Els condecorats podran exhibir en actes oficials o solemnes, o en qualsevol altre classe d’actes que el protocol ho
assenyali, si vesteixen d’uniforme, la condecoració o condecoracions respectives, a la part superior esquerra, sobre el
cor.
Tanmateix, també quan els guardonats vesteixin l’uniforme reglamentari, poden dur el corresponent passador de diari
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format per una tireta de 5 mm per 30 mm del color corresponent a la classe de la condecoració o condecoracions que
tingui concedides.
A tots els condecorats amb les recompenses contemplades en aquest Reglament se’ls lliurarà un diploma acreditatiu o
testimoni en el qual constarà el corresponent acord de concessió.
Article 24
Un extracte dels acords de la corporació atorgant qualsevol dels honors esmentats, haurà d’inscriure’s en un llibreregistre, que estarà a càrrec del titular de la Secretaria de l’Ajuntament.
En cadascuna de les seccions anteriors s’inscriuran, per ordre cronològic de concessió, els noms i circumstàncies
personals de cadascun dels afavorits, la relació de mèrits que motivaren la concessió, la data d’aquesta i, en el seu cas,
la del seu falliment.

Capítol VI – Reconeixement als membres del cos de la policia local
Article 25
La Medalla de Permanència serà concedida per tal de reconèixer l’antiguitat ininterrompuda dels membres del cos de
la policia local.
Constarà de tres tipus:
a) 1a categoria (distintiu verd): 25 anys de servei.
b) 2a categoria (distintiu blau marí): 20 anys de servei.
c) 3a categoria (distintiu blanc): 15 anys de servei.
La concessió de les medalles a la permanència es realitzarà en el mateix acte en què s’atorguin a la resta d’empleats
municipals.
Article 26
Els membres del cos de la policia local podran ser recompensats amb les següents condecoracions al mèrit policial:
a) Medalla d’or.
b) Medalla d’argent.
c) Medalla de bronze.
La concessió d’aquesta condecoració serà acordada pel Comitè de distincions i condecoracions, que estarà format pels
següents membres:
a) Alcalde/essa, que ostentarà el càrrec de president/a del comitè el qual podrà delegar, pel regidor/a de Seguretat
Ciutadana
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b) El/la Cap de la Policia Local i el/la Secretari/a de la corporació com a vocals.
El lliurament es farà als interessats en acte públic a la data que la corporació i el Cap de la Policia Local considerin més
adient. Sempre que es pugui, s’intentarà fer coincidir el lliurament amb la Diada de la Policia Local que serà el dissabte
després del 8 de novembre, data en què es va crear la Policia d’Anglès, l’any 1966. Aquesta data podrà ser canviada en
cas d’impossibilitat de celebració per alguna causa que el comitè consideri suficient.
Els membre d’altres cossos policials i els ciutadans que s’hagin distingit per la seva col·laboració amb el Cos de la Policia
Local d’Anglès, podran ser recompensats amb les mateixes condecoracions al mèrit policial.
Article 27
La medalla d’or podrà ser concedida a títol individual per recompensar les següents actuacions policials:
a) Com a conseqüència d’un acte de servei, que comporti un prestigi pel Cos de la Policia Local, amb resultat de mort.
En serà beneficiari, en el següent ordre, el/la cònjuge, els fills, els pares o hereus legítims.
b) Com a conseqüència d’un acte de servei amb resultats de mutilacions o ferides greus que derivin en una incapacitat
total, amb les condicions fixades en l’apartat anterior
c) Com a conseqüència d’una trajectòria professional, en el Cos de la Policia Local d’Anglès, que hagi deixat una
empremta remarcable i, a parer del comitè, que hagi aportat un valor important per al prestigi i organització de la Policia
Local.
Article 28
La medalla d’argent podrà concedir-se a títol individual en els casos següents:
a) Com a conseqüència d’un acte de servei amb resultat de mutilació o ferides greus de les quals no es derivi la
incapacitat total.
b) Tenir una actuació exemplar i extraordinària o que representi un risc remarcable pel compliment de serveis de
reconeguda importància, de la qual derivi prestigi pel cos de la policia local.
c) Actuacions, dins del seu àmbit de servei, que aportin un valor remarcable al conjunt de la Policia Local d’Anglès.
Article 29
La medalla de bronze podrà concedir-se a títol individual o col·lectiu, en els casos següents:
a) Haver realitzat amb risc o perill personal actuacions abnegades de reconegut valor que acreditin un mèrit per al cos
de la Policia Local.
b) Destacar en el compliment de les seves obligacions professionals o realitzar estudis professionals o científics de
caràcter policial que comportin prestigi per al cos de la Policia Local.
La seva concessió a títol col·lectiu tindrà els mateixos requisits però aplicats a un col·lectiu o grup de treball.
Article 30
Els membres del Cos de la Policia Local podran ser distingits amb una felicitació escrita, per actuacions meritòries en
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les que no concorrin els requisits per l’atorgament de medalles. Podran tenir el caràcter de:
a) Pública
b) Privada
c) Individual
d) Col·lectiva
Les felicitacions seran concedides per l’Alcalde/ssa a proposta del Comitè de distincions i condecoracions, reflectides
documentalment, i es faran cons tar a l’expedient personal dels afectats.
Article 31
Els membres del Cos de la Policia Local que duran la seva trajectòria professional hagin destacat de forma meritòria
podran ser distingits, en arribar a la seva jubilació, amb la concessió del títol de membre honorari del cos, amb la
categoria superior a la que tinguin, amb efectes honorífics.
També podrà atorgar-se excepcionalment a ciutadans la distinció de membre honorari del Cos de la Policia Local a
aquelles persones que, per la seva relació continuada i sempre meritòria amb el cos o la seva col·laboració amb fets
rellevants, en resultin mereixedors.
La condició de membre honorari s’atorgarà per mitjà d’una resolució d’Alcaldia a proposta del Regidor/a o del Cap de la
Policia.
Article 32
En el cas de que una persona o funcionari distingit amb una condecoració o felicitació cometi un acte contrari a la
dignitat individual o social se’l privarà dels respectius honors, guardó o felicitació després d’instruït el corresponent
expedient, incoat d’ofici o a instància de part que justifiqui la causa o causes que el fonamentin.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor a partir dels quinze dies hàbils posteriors a la seva publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona, de conformitat amb l’article 70.2, en relació amb l’article 65.2 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.- Derogació del Reglament anteriorment vigent.
L’aprovació definitiva d’aquest Reglament comportarà la derogació automàtica del Reglament municipal d’honors i
distincions de l’Ajuntament d’Anglès, vigent fins aleshores.
El que es fa públic per a general coneixement, amb l’advertiment que contra aquesta Ordenança es pot interposar Recurs
Contenciós Administratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos, a comptar del dia següent al de la publicació d’aquest anunci al BOP de Girona.

INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
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Seguint el mateix procediment que en l'anterior ordenança que és va publicar al portal somanglès.cat i que
tampon s'han rebut aportacions. Es tracta simplement de regular l'entrega d'honors i distincions, tant a la
policia coma empleats públics, els que porten temps treballant a l'administració hi han tingut una carrera
professional exemplar inclòs els ciutadans del poble. Qualsevol ciutadà que hagi destacat per alguna acció
meritòria ho hagi destaca per alguna acció o fet excepcional també se'ls podria condecorar. Dit això, és
proposa sotmetre a informació pública aquesta aprovació inicial i si no hi han al·legacions al cap de trenta
dies quedaria aprovada definitivament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, tal com vares exposar en la junta de portaveus el dijous passat, com que en un ple del 2008, hi va haver
una moció, també referent a aquest tipus de distincions, entenem que la del 2018.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Quedaria anul·lada.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Quedaria anul·lada i entraria aquesta i si algú volgués fer alguna al·legació durant trenta dies . Si algú volgués
fer alguna al·legació durant trenta dies la podria presentar?
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Exacte.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
En principi votaríem a favor i si hi ha algú que hi ha d'afegir alguna cosa, doncs que ho pugui presentar.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó Margarit;
Anglès2015 (3): Jordi Pibernat Casas,Josep Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU (3): Pere Espinet
Coll Montserrat Garriga Gimbernat i Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : 8
TEMA: Aprovació inicial del reglament de participació ciutadana.
Vist la proposta presentada per l’alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:
=» Antecedents
1. Per Decret de l’Alcaldia Núm. 843, de data 23 de novembre de 2018 es va ordenar la incoació d’expedient
per procedir a l’aprovació del reglament de participació ciutadana del municipi d'Anglès.
2. S'ha procedit a la regulació de la matèria conforme els principis de bona regulació (necessitat, eficàcia,
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència) previstos a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. La iniciativa que es
proposa s'ajusta al principi de proporcionalitat perquè conté la regulació imprescindible per atendre les
necessitats a cobrir, després de constatar que no existeixen altres mesures menys restrictives de drets.

51 de 82

La iniciativa normativa s’exerceix de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i de la
UE, per generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que faciliti el seu
coneixement i comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la presa de decisions de les persones i de les
empreses -seguretat jurídica-. En aplicació del principi de transparència, l'Ajuntament d'Anglès possibilita
l’accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i als documents propis del seu procés d’elaboració
en els termes establerts a la Llei de Transparència, es defineixen clarament els objectius de les iniciatives
normatives i la seva justificació al preàmbul, i es possibilita que els potencials destinataris tinguin una
participació activa en l’elaboració de les normes.
Finalment, en relació al principi d'eficiència aquesta iniciativa intenta evitar càrregues administratives
innecessàries o accessòries i racionalitzar, en la seva aplicació, la gestió dels recursos públics.
3. Vist l’informe de la Secretària, obrant a l’expedient.
4. Vist el text articulat del Projecte d’ordenança proposat per la Comissió d'estudi creada a l'efecte.
5. A la consulta pública efectuada a través del portal web de l’Ajuntament, per demanar l’opinió dels subjectes
i de les organitzacions més representatives potencialment afectats, no s'ha presentat cap aportació.
6. Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió informativa genèrica del
Ple en la sessió del dia 13 de desembre de 2018.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat, L'alcaldessa presidenta, Àstrid Desset i Desset, proposa als membres del Ple l’adopció del
següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment reglament de participació ciutadana del municipi d'Anglès que consta a
l'expedient.
SEGON.- Sotmetre INFORMACIÓ PÚBLICA i DONAR AUDIÈNCIA als ciutadans afectats per aquest acord i el
text de l'ordenança, pel termini mínim de 30 dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí
Oficial de la Província, al portal web municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament, a fi que s'hi puguin
presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments. El termini d'informació pública començarà a comptar
des de l'endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.
TERCER.- Disposar que, si no es formula cap al·legació ni reclamació durant aquest termini d'informació
pública, el text del reglament de participació ciutadana de l'ajuntament d'Anglès, que ara s'aprova inicialment,
quedarà aprovada definitivament, i es procedirà a la seva publicació íntegra, en el Butlletí Oficial de la
Província, d'acord amb el que preveu l'article 70.0 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de
règim local.
QUART.- Un cop aprovada definitivament i publicada, s'haurà de notificar a tots els empleats públics el present
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acord i el contingut de l'ordenança pel seu coneixement i aplicació.
ANNEX:
Reglament de participació ciutadana del municipi d'Anglès
PREÀMBUL
El Reglament de Participació Ciutadana d’Anglès s’elabora davant la necessitat d’endreçar la participació i encabir el
màxim òrgan anomenat Consell del Poble, així com després de tres experiències de pressupostos participatius al
municipi.
Per a la seva elaboració s’han realitzat sessions de treball amb el Consell del Poble i els Grups Municipals. Fruit
d’aquestes sessions, es posa sobre la taula que el nou Reglament de Participació ha d’incorporar una definició del que
és la Participació i els principis que l’han de garantir. També es detecta la necessitat de fer pedagogia a la ciutadania
entorn els beneficis de la participació ciutadana pel bon govern del poble d’Anglès així com recollir tots els escenaris
possibles per la participació individual i col·lectiva. A més, es planteja el fet de situar el Consell del Poble com a òrgan
clau de la participació municipal.
També es fa necessari incorporar el retorn, de fet, es proposa la seva incorporació en els processos participatius en
l’òrgan del Consell del Poble que esdevé també un mecanisme de participació presencial pel municipi d’Anglès. Així
doncs, la bretxa digital, la perspectiva de gènere, l’avaluació, el retorn, la promoció i la pedagogia de la participació
juntament amb la construcció del consens són aspectes decisius que fonamenten i guien el present reglament de
participació.
I. Entenem la participació ciutadana com el dret de la ciutadania d'intervenir, de forma individual o col·lectiva, en la
definició i l'aplicació de les polítiques públiques de l'ajuntament a través de processos de consulta, deliberació, decisió,
implementació i avaluació sobre qualsevol assumpte de la seva competència, a través dels òrgans i els mitjans de
participació establerts en aquest reglament i en les lleis.
A partir d'aquesta definició, el reglament s'estructura en tres títols. El títol I regula les disposicions generals. S'hi ha
volgut partir de la definició del dret de participació ciutadana com a dret nuclear, al voltant del qual gira la regulació de
les diferents formes de participació. El concepte està inspirat en els principis generals de l'anomenat govern obert,
introduït per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en tant
que govern obert és essencialment la intervenció de la ciutadania en la presa de decisions públiques, això és, participació
ciutadana.
En el precepte dedicat als principis generals s'ha posat especial èmfasi en la fase de retiment de comptes del procés o
forma de participació corresponent, amb l'objectiu que la ciutadania sàpiga el motiu de l'acceptació o rebuig de les
propostes debatudes i com n'afectarà el resultat a l'aplicació de la respectiva política pública.
S'ha entès que no cal, en un reglament de participació, transposar íntegrament la regulació de l'accés a la informació
pública que ja preveu amb detall l'esmentada Llei 19/2014. Per tant, s'ha dedicat només un precepte a recordar
l'obligació de l'Administració de facilitar, com a mitjà per tal de fer efectiva la participació, la informació pública en els
termes d'aquella llei.
Finalment, es fa referència a l'impuls de l'ús dels mitjans electrònics en la tramitació de tota forma de participació, cosa
s'ha de dur a terme d'acord amb els mitjans tècnics i personals de què disposi l'ajuntament, i que haurà d'anar
compassada amb el desenvolupament de l'Administració electrònica, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest sentit, es fa especial referència al dret
de les persones físiques a comunicar-se amb l'ajuntament a través de mitjans electrònics, així com fer complir l'obligació
que tenen les persones jurídiques i entitats o col·lectius sense personalitat jurídica de comunicar-se amb l'Administració
electrònicament, en els termes establerts en la legislació de procediment administratiu.
En el títol II, s'ha volgut recollir, dins d'una gran categoria que s’anomena Instruments de participació ciutadana, totes
les formes de participació (les ja previstes en diferents lleis, processos participatius, òrgans estables o temporals, o
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altres modalitats) que, d'una manera o d'una altra, van dirigides a conèixer la posició o opinions de la ciutadania en
relació amb qualsevol aspecte de la vida pública en l'àmbit competencial de l'ajuntament.
En el capítol I, Mecanismes generals de participació, s'han transposat de forma sistemàtica un seguit de mecanismes
de participació ja previstos de forma dispersa en diferents lleis. La secció I es dedica a les consultes populars per via de
referèndum, un instrument de participació directa per a determinar la voluntat del cos electoral sobre qüestions de
transcendència especial amb les garanties pròpies del procediment electoral.
La secció II es dedica al més nou, a les consultes populars no referendàries. S'hi transposa la Llei 10/2014, de 26 de
setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, tenint en compte la
Sentència del Tribunal Constitucional núm. 31/2015, de 25 de febrer, que va declarar inconstitucionals i nuls
determinats preceptes, en el sentit que únicament són constitucionals les consultes no referendàries sectorials, no les
de caràcter general. En les consultes no referendàries sectorials es demana l'opinió de qualsevol col·lectiu per tal
d'articular voluntats particulars o col·lectives, però no generals, això és, no imputables al cos electoral. Així, l'adaptació
de la Llei 10/2014 a l'àmbit local, comporta, per exemple, determinar el nombre d'integrants de la comissió promotora
de la consulta d'iniciativa ciutadana o el nombre de signatures mínimes necessàries per a convocar-la (la Llei estableix
uns màxims –en funció del nombre d'habitants– que l'ajuntament no pot superar, és a dir, que pot flexibilitzar a la baixa).
La secció III incorpora el clàssic dret de petició, i s'afegeix com a novetat les peticions específiques en matèria de
funcionament de serveis públics, que alhora ha introduït la Llei 19/2014, en el capítol dedicat al dret a una bona
administració i a uns serveis públics de qualitat.
La Secció IV recull la figura de la iniciativa legislativa popular en la modalitat indirecta, que és la més comuna (la directa
ve regulada per la Llei catalana 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de referèndum). S'hi incorporen
els percentatges mínims de signatures necessàries per subscriure la iniciativa establerts en l'article 70 bis.2 de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local, així com determinades regles de procediment previstes en l'article 70
de la Llei 19/2014 (la de transparència), relatives al dret a proposar iniciatives normatives, dins del títol del govern obert.
En la secció V té cabuda un tipus de procés participatiu, que la Llei 10/2014 anomena Audiències públiques ciutadanes,
diferent en qualsevol cas als tràmits d'audiència i d'informació pública específics que ja preveu la legislació de règim
jurídic i de procediment administratiu comú, i la legislació de règim local.
En la secció VI s'introdueix un altre instrument clàssic, com és la intervenció ciutadana en les sessions públiques del Ple
municipal, en els termes ja previstos per la legislació de règim local. Com a novetat, s'aprofita per a incorporar-hi un
aspecte no exempt de polèmica en l'àmbit local en els darrers anys: la publicació de les actes del Ple en el web
institucional, en què no només es transposa l'article 10.2 de la Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics
al sector públic de Catalunya, sinó que s'hi incorpora la doctrina a l'efecte emesa per les agències de protecció de dades
de caràcter personal.
El capítol II regula els tradicionals consells municipals. L'objectiu és fer que funcionin, a més, amb comissions de treball
ad hoc, de manera que es puguin dissoldre una vegada aconseguit l'encàrrec que va motivar-ne la constitució. L'objectiu
d'aquest capítol és redefinir els consells municipals en tres direccions: en primer lloc, racionalitzar-ne les estructures
(mantenir només aquells espais que siguin necessaris, evitar duplicitats de funcions i reforçar la coordinació i la
integració entre ells). En segon lloc, reforçar aquelles tasques que duen a terme i que són d'utilitat. I, en tercer lloc,
redefinir el model (revisar els objectius i les funcions pels quals van ser creats, la composició, el format i el
funcionament).
El capítol III d'aquest títol II suposa una novetat rellevant en la matèria, en tant que trasllada al reglament les previsions
sobre els processos participatius de l'esmentada Llei 10/2014, de 26 de setembre, amb la idea de superar la rigidesa
dels òrgans anomenats permanents de participació, i tenint en compte que es tracta d'una regulació de numerus apertus
de processos, en el sentit que només pretén ser un marc de referència per les modalitats existents o que puguin crearse en cada moment.
Mereix una menció especial l'àmbit subjectiu, doncs, d'una banda, permet que en funció de la naturalesa o l'objecte del
procés es pugui reduir l'edat mínima general per participar-hi -que són els 16 anys-, per a fomentar d'aquesta manera la
cultura participativa dels menors d'edat; i, d'altra banda, es parteix d'un concepte força ampli de persones jurídiques que
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hi poden participar i s'adapta la terminologia a la utilitzada per la Llei 19/2014, la qual estableix qui pot formar part del
registre de grups d'interès.
Per als casos de processos executats per una iniciativa ciutadana, s'estableix el percentatge de les persones cridades amb un mínim de signatures- a partir del qual és preceptiva la convocatòria. Fora d'això, es desenvolupa l'estructura i
les fases que ha de tenir tot procés participatiu, i es fa èmfasi especial en la fase d'avaluació.
Finalment, recollint una de les inquietuds del món local, s'ha considerat oportú dedicar un capítol específic al retiment
de comptes de qualsevol instrument o mecanisme de participació. S'hi ha posat especial èmfasi en la valoració dels
efectes que el procés ha tingut en l'actuació municipal -a càrrec dels òrgans decisoris municipals mateixos-, i en la difusió
pública i sistemàtica dels processos i els resultats.
El títol III conté la part programàtica de la norma i és el que s’ha anomenat Foment de la cultura participativa. En aquest
apartat, d'una banda s'han desenvolupat aquells temes referents al foment del teixit associatiu i altres formes d'acció
col·lectiva i, de l'altra, l'impuls de la participació ciutadana en l'àmbit intern dels ajuntaments mateixos.
El capítol I, com dèiem, regula el suport que l'ajuntament ha de donar al desenvolupament de la participació ciutadana
al municipi, el qual s'ha de dur a terme de dues maneres. La primera, fomenta i promou de forma activa el teixit
associatiu del municipi. La segona té en compte, i reconeix com a interlocutors vàlids, altres formes d'acció col·lectiva
que tenen una voluntat manifesta d'incidir en les polítiques públiques del municipi.
Finalment, el capítol II, se centra en l'impuls de la participació ciutadana en l'àmbit intern dels ajuntaments mateixos. I
tracta tant el rol que han de tenir les persones referents o unitats de participació, com la necessitat que els òrgans
estables de participació comptin amb personal tècnic facilitador. Així mateix, es posa en relleu la necessitat d'impulsar
la transversalitat i de promoure dinàmiques de participació interna dins l’ajuntament.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
1. L'objecte d'aquest reglament és l'establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment, la realització i la
convocatòria dels instruments i mecanismes de participació ciutadana en l'àmbit competencial de l'ajuntament.
2. Els instruments de participació que preveu aquest reglament s'entenen sense perjudici dels procediments de
participació i col·laboració ciutadanes establerts amb caràcter general per la legislació de règim jurídic i procediment
administratiu, i per la legislació de règim local, o d'aquells que puguin establir-se per llei, amb caràcter específic, en
relació amb una determinada actuació o decisió política.
3. Les formes, els mitjans i els procediments de participació no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que
corresponen als òrgans representatius.
Article 2. Concepte de participació
Es configura com el dret de la ciutadania d'intervenir, de forma individual o col·lectiva, en la definició i l'aplicació de les
polítiques públiques de l'ajuntament a través de processos de consulta, deliberació, decisió, desenvolupament i avaluació
sobre qualsevol assumpte de la seva competència, a través dels òrgans i mitjans de participació establerts en aquest
reglament i en les lleis.
Article 3. Principis generals
1. Les formes de participació s'han d'adequar als principis de transparència, publicitat, claredat, accés a la informació,
neutralitat institucional, primacia de l'interès col·lectiu, inclusió, protecció de dades de caràcter personal i rendició
de comptes.
2. Aquests principis es configuren com a obligacions per a l'ajuntament i com a drets i garanties per als subjectes
legitimats per a participar en el procés que es tracti.
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3. En tot procés de participació ha de garantir-se les fases d'informació, deliberació, valoració de propostes, avaluació i
retiment de comptes.
4. En particular, el retiment de comptes ha de consistir a donar a conèixer els criteris utilitzats per a valorar les
aportacions i propostes, i els motius pels quals han estat acceptades o rebutjades, i acreditar el compliment dels
compromisos assumits com a conseqüència del procés de participació ciutadana.
5. El present reglament de participació també és regeix pels principis generals següents:

-

Consultiu. Amb la finalitat d’intercanviar informació, recomanacions i orientacions entre ciutadania, entitats i
Ajuntament.

-

Pluralitat. En el sentit ampli de la paraula i des de la diversitat d’opinions, visions sobre la realitat, interessos i
necessitats, expressada des d’una àmplia representació ciutadana i de perfils.

-

Funcionalitat. Els mecanismes de participació com espais de presa de decisions clau a Anglès i amb capacitat de
realitzar i valorar propostes a l’equip de govern. Sentit d’utilitat.

-

Responsabilitat compartida. On les persones participants prenen consciència que la presa de decisions és
responsabilitat de tots i totes, i procurant reduir les distàncies entre la ciutadania i el govern municipal per garantir
una bona governança.

-

Construcció de la unanimitat i del consens. La base per a la presa de decisions hauria de ser, sempre que sigui
possible, a través de la unanimitat o, en el seu defecte, a través del consens per millorar la convivència entre els i
les habitants del municipi.

-

Perspectiva de gènere. És necessari incorporar la igualtat de gènere en l’àmbit de la participació ciutadana per
garantir que tant dones com homes estiguin presents en els espais de participació tot assegurant la paritat en la
presa de decisions.

-

Pedagogia. És necessari formar a la ciutadania per donar a conèixer els beneficis de la participació ciutadana en el
sistema democràtic actual.

-

Respecte. Amb una obertura cap a les visions i necessitats dels altres, i garantint el respecte a la llibertat d’opinió.

-

Informada i constructiva. Les decisions que es prenguin seran fruit de la deliberació i el màxim de fonamentades
amb la finalitat de contribuir a la millora del municipi.

-

Confiança i transparència. És important que la ciutadania percebi els mecanismes de participació com espais de
transparència, on es posen tots els elements a sobre la taula i s’actua conseqüentment. La transparència és la base
de la confiança.

-

Retorn. És important que les decisions preses siguin tingudes en compte pels òrgans de govern municipal. Cal
garantir una resposta del govern a les peticions i demandes dels espais de participació del poble.

-

No vinculant. Les informacions, decisions, consultes, informes, etc. Dels espais de participació són de caràcter
informatiu i consultiu. Seran tingudes en compte però en cap cas seran vinculants per l’acció de govern.

-

Interessos del municipi. Els espais de participació no són espais de deliberació sobre interessos individuals,
particulars o d’alguna entitat o associació, sinó de la globalitat del municipi.

-

Exemplaritat. Aquest principi fa referència a la responsabilitat i a la no contradicció amb els fonaments de la
democràcia.
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Article 4. Transparència i accés a la informació pública.
1. Amb l'objectiu de fer efectiva la participació ciutadana, l'ajuntament ha de facilitar a totes les persones, a títol
individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda o altres formes d'acció col·lectiva,
l'accés a la informació pública en els termes previstos legalment.
2. L'accés no està condicionat a la concurrència d'un interès personal, no queda subjecte a motivació i no requereix la
invocació de cap norma.
Article 5. Ús de les TIC.
1. L'ajuntament combinarà la participació presencial amb l’ús de mitjans electrònics i tecnologies de la informació i la
comunicació. Queda palesa la necessitat de combinar la participació online amb la participació presencial per
atendre les desigualtats que produeix la bretxa digital.
2. Particularment, ha d'impulsar l’ús dels mitjans electrònics en la convocatòria, la constitució, l’adopció i la
documentació d'acords dels òrgans col·legiats en que participen la ciutadania, les entitats i les empreses; i ha de
promoure l’ús de les TIC per a facilitar la construcció de comunitats virtuals de ciutadans i ciutadanes, entitats (o
altres formes d'acció col·lectiva) i empreses amb interessos comuns o connexos, i facilitar-ne la canalització cap a
l'ajuntament.
3. S'ha de garantir el dret de les persones físiques a comunicar-se amb l'ajuntament a través de mitjans electrònics,
així com fer complir l’obligació que tenen les persones jurídiques i entitats o col·lectius sense personalitat jurídica
de relacionar-se amb l’Administració electrònicament, en els termes establerts en la legislació de procediment
administratiu.
Article 6. Sistema de defensa dels drets de la ciutadania.
1. L'ajuntament ha d'exigir responsabilitats al personal i a les autoritats municipals que no respectin o vulnerin l'exercici
dels drets de la ciutadania en relació amb la participació.
2. Les vies a disposició de la ciutadania per a la defensa i protecció dels drets de participació, sens perjudici dels recursos
administratius o jurisdiccionals pertinents, són:
a) El Registre general.
b) El sistema general de queixes i reclamacions municipals.
c)

La possibilitat de reunir-se amb les persones que tenen la responsabilitat tècnica i política respecte de temes de la seva
competència.
TÍTOL II. INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
CAPÍTOL I. MECANISMES GENERALS DE PARTICIPACIÓ.
SECCIÓ I. Consultes populars per via de referèndum.
Article 7. Concepte i disposicions generals.
1. S'entén per consulta popular per via de referèndum un instrument de participació directa per a determinar la voluntat
del cos electoral sobre qüestions polítiques de transcendència especial amb les garanties pròpies del procediment
electoral.
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1. L'objecte de les consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal són els assumptes de la competència pròpia
del municipi i de caràcter local que siguin de transcendència especial per als interessos dels veïns i veïnes. Tenen
caràcter local els assumptes sobre els quals no preval un interès supramunicipal.
3. L'objecte de les consultes populars, en tot cas, exclou els assumptes que afectin les finances locals o que vagin en
contra de les facultats que la Constitució i l'Estatut reconeixen als ens locals.
4. Les consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal són consultives. L'alcalde o alcaldessa ha de
comparèixer davant el ple municipal i fixar-ne la posició sobre el resultat de la consulta popular en el termini de sis
mesos des de la celebració de la consulta.
Article 8. Modalitats i procediment.
1. Hi ha dues modalitats diferents de consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal, segons quin sigui l'actor
que en té la iniciativa: les consultes d'iniciativa institucional i les consultes d'iniciativa popular.
2. A les consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal, tenen el dret d'iniciativa institucional l'alcalde o
alcaldessa o bé un terç del total dels regidors o regidores municipals.
3. A les consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal, el dret d'iniciativa popular ha de tenir l'aval, com
mínim, del 20% dels habitants, en les poblacions de 5.000 habitants o menys.
4. Són persones legitimades per a signar la proposta de consulta popular per via de referèndum d'àmbit municipal, aquelles
que a més d'estar empadronades al municipi corresponent, compleixen un dels requisits següents:
a) Tenir la condició política de català o catalana.
b) Tenir la ciutadania dels estats membres de la Unió Europea o d'altres estats que tinguin reconegut per tractat o llei el
dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions municipals.
c) Residir legalment a l'Estat espanyol, d'acord amb la normativa en matèria d'estrangeria.
5. En la modalitat d'iniciativa popular, una comissió promotora formada per veïns i veïnes del municipi exerceix la
representació de les persones signants, presenta la sol·licitud d'admissió a tràmit adreçada a l'alcalde o alcaldessa i, si
és admesa, s'encarregarà de la recollida de signatures de suport en un termini de tres mesos.
6. En totes dues modalitats, el Secretari o Secretària municipal ha de verificar el compliment dels requisits establerts
legalment a la iniciativa de la consulta i, en cas que es compleixin, remet la proposta al Ple de l'Ajuntament perquè es
debati i es voti. Per a ser aprovada cal una majoria absoluta del total de regidors o regidores.
7. Si el Ple aprova la consulta popular per via de referèndum, l'alcalde o alcaldessa ha de remetre tota la documentació al
departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d'Administració local, perquè el Govern de la
Generalitat, en un termini de 30 dies, demani l'autorització per a la convocatòria de la consulta al Govern de l'Estat.
8. L'alcalde o alcaldessa ha de convocar la consulta popular per via de referèndum en un termini de 30 dies des de la
notificació de l'autorització del Govern de l'Estat.
9. Són persones legitimades per a votar en una consulta popular per via de referèndum d'àmbit municipal totes les
persones que poden votar a les eleccions municipals de l'ajuntament corresponent.
SECCIÓ II. Consultes populars no referendàries de caràcter sectorial.
Article 9. Concepte i disposicions generals.
1. Les consultes populars no referendàries de caràcter sectorial s'adrecen, per raó de l'objecte específic, tenint en compte
els criteris de l'article 8.3 d'aquest reglament, a un col·lectiu de persones determinat perquè en manifestin l'opinió sobre
una actuació determinada, decisió o política pública, mitjançant votació.
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2. El resultat no té caràcter vinculant. Tanmateix, l'ajuntament convocant ha de pronunciar-se sobre la incidència en
l'actuació pública sotmesa a consulta, en el termini de dos mesos a partir de la celebració.
Article 10. Promotors, mecanismes de promoció i persones legitimades.
1. Poden promoure's per iniciativa institucional o per iniciativa ciutadana. S'entén per iniciativa institucional la consulta
promoguda pel Ple mitjançant un acord adoptat per majoria simple, a proposta de dues cinquenes parts dels membres
electes.
2. Amb caràcter general, poden participar-hi les persones majors de setze anys.
3. El decret de convocatòria ha de delimitar, amb ple respecte a les exigències derivades del principi d'igualtat i no
discriminació, les persones que hi poden participar en funció de l'àmbit territorial i dels interessos afectats directament
per l'objecte de la pregunta, atenent a criteris que permetin identificar clarament i objectivament al col·lectiu o col·lectius
a qui es dirigeix la convocatòria.
Article 11. Procediment.
1. En el cas de consultes d'iniciativa institucional, el procediment s'ha d'ajustar a les regles contingudes en els capítol II del
títol II de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació
ciutadana, amb les especialitats següents:
a) La consulta s'ha de convocar mitjançant decret de l'alcalde o alcaldessa, en el termini de 90 dies a comptar des de
l’aprovació plenària si és d'iniciativa institucional, o des de la validació de signatures pels òrgans competents si ha estat
promoguda per iniciativa ciutadana.
b) El decret de convocatòria ha de determinar el col·lectiu o col·lectius que poden participar en la consulta, respectant
sempre el principi d'igualtat i no discriminació; així com les modalitats de votació, que pot ser exclusivament l’electrònica
o mixta, tenint en compte que pot ser presencial i electrònica alhora.
2. En el supòsit de consultes promogudes a iniciativa ciutadana, el procediment s'ha d'ajustar a les regles contingudes en
els capítols III del títol II de l'esmentada Llei 10/2014, de 26 de setembre, amb les especialitats següents:
a) La comissió promotora de la iniciativa pot estar formada per una o més entitats amb personalitat jurídica pròpia sense
ànim de lucre o per un mínim de tres persones físiques que compleixin els requisits establerts per a poder participar en
les consultes.
b)

Per a sol·licitar una consulta d'aquest tipus són necessàries 150 signatures.

c)

El termini de recollida de signatures és de seixanta dies. Els terminis computen a partir de la data de notificació de
l’admissió a tràmit.

d) No pot promoure's ni celebrar cap consulta d'iniciativa ciutadana en els sis mesos anteriors a les eleccions locals
ni en el període comprés entre les eleccions i la constitució de l'entitat local.

SECCIÓ III. Dret de proposta.
Article 12. Concepte i procediment.
1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen el dret de formular a les autoritats o organismes municipals propostes d'actuació
relatives a matèries de la competència municipal o d'interès local. El destinatari de la proposta informarà al signatari
del curs que li pensa donar.
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2. També informarà el ciutadà o ciutadana proponent del tractament que ha sofert la seva proposta, en el cas d'intervenció
d'un òrgan col·legiat li enviarà en un termini màxim de 30 dies còpia de l'acord de la sessió corresponent.
SECCIÓ IV. Dret de petició.
Article 13. Concepte i procediment.
1. La ciutadania té dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal en matèries de la seva competència, sense més
limitacions que les establertes en les lleis.
Pot estar fonamentada bé en la defensa d'un interès general o bé en la protecció d'interessos legítims, privats o
individuals.
No es pot utilitzar per a demanar una actuació per a la qual hi hagi un altre procediment o mecanisme específic que
permeti a la ciutadania demanar-la o instar-la.
2. El procediment per a tramitar la petició s’ajusta a les regles següents:
a)

Es formula per escrit, inclòs en format electrònic o telemàtic, per qualsevol mitjà vàlid en dret que permeti deixar
constància fefaent de la identitat del peticionari i l'objecte de la petició.

b)

L’ajuntament acusarà rebut de la petició en el termini de 10 dies hàbils i l’admet a tràmit, llevat que concorri
alguna de les causes següents:

1. Insuficiència de l’acreditació de la persona o persones peticionàries; en aquest cas es dona un termini de 15 dies
hàbils per a esmenar-la, transcorregut el qual sense que s’hagi fet es desisteix de la tramitació.
2. L’objecte de petició no sigui competència de l’ajuntament.
3. La petició té un tràmit administratiu específic.
En els supòsits dels casos 1 i 2, s'ha de dictar una resolució d’admissió motivada en el termini de 45 dies hàbils,
comptadors des de la data de presentació.
c) L'ajuntament ha de donar resposta a la petició en el termini màxim de tres mesos i ha d'informar, si escau, de les
mesures que s'hi han pres o de les actuacions previstes per adoptar-les.
Article 14. Peticions específiques sobre funcionament de serveis públics.
1. En particular, la ciutadania té dret a fer propostes d'actuació o millora i suggeriments en relació amb el funcionament
dels serveis públics.
2. L'Ajuntament ha de publicar de forma anònima les propostes i els suggeriments rebuts, així com les iniciatives
ciutadanes l'aplicació de les quals comporti una millora substancial dels serveis públics.
SECCIÓ V. Dret de reunió.
Article 15. Concepte
Dret de reunió
L’ajuntament d’Anglès vetllarà per garantir el dret de reunió a tota la ciutadania sense cap discriminació de tal manera
que puguin exercir-lo en locals, equipaments i espais públics dins els límits establerts que marquen les característiques
de l’espai, les ordenances municipals i la disponibilitat. Quan es tracti de reunions en l’espai públic o manifestacions,
aquestes hauran de donar compliment als requisits que estableix la Llei orgànica 9/1983 reguladora d’aquest àmbit
d’actuació.
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SECCIÓ VI. Iniciativa popular indirecta.
Article 16. Concepte.
1. Sense perjudici dels drets d'iniciativa popular directa, que són aquells vinculats a la proposta de consultes populars
per via de referèndum o de consultes populars no referendàries, i recollits a les seccions I i II d'aquest capítol, els veïns
que gaudeixin del dret de sufragi actiu en les eleccions municipals poden exercir també la iniciativa popular indirecta,
presentant propostes d'acords o actuacions o projectes de reglaments o disposicions de caràcter general en matèries
de competència municipal.
2. Les propostes han de referir-se íntegrament a competències de l'ajuntament, i no poden correspondre a matèries
excloses per la llei reguladora de la iniciativa legislativa popular.
Article 17. Procediment.
1. Les iniciatives han d'anar subscrites, com a mínim, pel percentatge del 15% dels veïns.
2. L'òrgan competent per a iniciar el procediment administratiu ha de valorar la proposta pel que fa a la necessitat de la
norma, els costos que comporta, l'oportunitat de la regulació per a l'interès públic i els efectes que produiria sobre el
sector i els interessos afectats, i ha d'adoptar una decisió en el termini de tres mesos. Si en aquest termini no s'adopta
i notifica la resolució, la proposta ha d'entendre's desestimada per silenci administratiu.
3. La resolució ha d'exposar els motius pels quals s'accepta o es rebutja la proposta i s'ha de comunicar als proposants.
4. La decisió sobre la proposta només pot ser objecte de recurs fonamentat en la vulneració dels elements reglats
aplicables a l'exercici del dret, però no en allò que fa referència a l'oportunitat de la decisió d'iniciar o no la tramitació
de la iniciativa.
SECCIÓ VII. Audiències públiques ciutadanes
Article 18. Concepte.
A efectes d'aquest reglament, s’entén per audiència pública el procés de participació ciutadana mitjançant el qual
s'ofereix a les persones, entitats, organitzacions i altres formes d'acció col·lectiva la possibilitat de presentar i debatre
propostes en relació amb una determinada actuació pública.
Les audiències públiques poden ser generals o anar dirigides a col·lectius específics si la qüestió sotmesa a participació
només afecta directament un determinat col·lectiu o sector de la població.
L’audiència es pot instrumentar per qualsevol mitjà que l'ajuntament acordi de manera motivada i per un termini no
inferior a 15 dies hàbils, tret que per raons justificades es pugui reduir fins a un mínim de 7 dies hàbils.
També es pot instrumentar per mitjans electrònics, cal facilitar una adreça electrònica per a la presentació
d'observacions, suggeriments o al·legacions i s'ha d'indicar la data límit.
El que s'estableix en aquest article s’entén sense perjudici dels tràmits d’audiència i d’informació pública determinats
per la legislació de règim jurídic i de procediment administratiu i la legislació de règim local.
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SECCIÓ VIII. Sessions públiques del Ple municipal.
Article 19. Publicitat de les sessions.
Les sessions de l’Ajuntament d’Anglès seran públiques, excepte en el cas que els assumptes a tractar afectin el dret a
l’honor, intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones, en els termes establerts a l’art. 18 de la
Constitució Espanyola, en relació amb l’art. 70 de la Llei 7/85.
Quan es produeixin els supòsits esmentats a l’apartat anterior o qualsevol altre que justifiqui la mesura a criteri de
l’alcalde o alcaldessa, a iniciativa pròpia o a petició de qualsevol regidor o regidora, podrà sotmetre al Ple, com a qüestió
prèvia, el caràcter secret del debat i la votació d’un o més punts de l’ordre del dia. En cas d’estimar-ho favorable el Ple,
el tractament dels punts afectats es traslladaran al final de cada sessió i, en el moment de tractar el tema, l’alcalde o
alcaldessa disposarà l’abandó de la sala per part del públic.
Article 20. Intervenció ciutadana en les sessions públiques del Ple.
Tancades les sessions l'alcalde o alcaldessa obrirà el torn de paraula per tal que hi pugui intervenir el públic assistent.
Article 21. Publicació de les actes del Ple en la seu electrònica. ROM
L'Ajuntament facilitarà, en termes generals, una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i activitats
municipals a través dels següents mitjans:
a) Les convocatòries de les sessions dels òrgans municipals seran publicades a l’apartat de govern obert del web ja que
disposa d’un sistema d’avisos al qual la ciutadania pot subscriure’s si així ho desitja.
b) L’ajuntament farà difusió per xarxes socials de les convocatòries un cop publicades i sempre posteriorment a la
comissió informativa.
c) Posteriorment a la celebració dels Plens, es publicarà una crònica de la sessió exposant amb objectivitat les decisions
preses. També es podrà publicar el vídeo de la sessió si se’n disposa.
d) Les actes de les sessions del Ple es publicaran a l’apartat específic de la seu i del web un cop aprovades. A l’hora de
publicar, es tindrà en compte els principis i les garanties establertes per la normativa de protecció de dades i la de
protecció del dret a l'honor i a la intimitat.
A aquests efectes, se seguiran les regles següents:
a) Poden incloure's dades personals sense el consentiment de la persona interessada si es tracta de dades referents a
actes debatuts en el ple de la corporació o a disposicions objecte de publicació en el corresponent butlletí oficial.
b) En la resta de supòsits, sense perjudici del que disposin altres lleis, la publicació únicament és possible si hi ha el
consentiment de la persona interessada o les dades no poden, en cap cas, vincular-se amb la persona interessada.
No obstant això, es pot publicar l'acta plenària corresponent duent a terme l'anonimització o dissociació prèvia de les
dades personals, de forma que la informació continguda no es pugui associar a una persona identificada o identificable.
CAPÍTOL II. ÒRGANS FORMALS DE PARTICIPACIÓ: ELS CONSELLS MUNICIPALS.

SECCIÓ I. EL CONSELL DEL POBLE I LES COMISSIONS SECTORIALS DE TREBALL.
Article 22. Definició, acord de creació i funcions.
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1. El Consell del Poble és l’òrgan de participació ciutadana presencial i de caràcter consultiu que identifica centres d’interès
i delibera sobre les problemàtiques que afecten la globalitat del municipi. És un espai que recull la pluralitat de la vida
del poble, construït sobre la base d’una confiança mútua entre entitats, ciutadania i Ajuntament.
El Consell del Poble d’Anglès no ostenta personalitat jurídica atès que participa de la de l’Ajuntament d’Anglès.
2. La seva creació va ser acordada pel Ple municipal, el qual va determinar la composició i la regulació del funcionament i
modificació. El reglament de funcionament inclou els apartats següents:
a)
b)
c)
d)

Títol I.- Definició i principis
Títol 2.- Funcions i atribucions del Consell del Poble
Títol 3.- Organització i composició del Consell del Poble
Títol 4.- Vincle amb el consistori
3. Funcions:
a) Detectar necessitats del municipi i emetre informes al respecte, en pro de la qualitat de vida de tot el municipi.
b) Emetre informes sobre els assumptes que li siguin demanats per l’alcalde/essa o pel Ple Municipal.
c)

Elaborar el pla de treball semestral/trimestral.

d) Captar els neguits i inquietuds del poble.
e) Ser informat i valorar:





Pressupostos generals de l’Ajuntament.
Conclusions dels estudis i treballs sobre temes estratègics que hagi encarregat l’Ajuntament i grans projectes
del poble.
Consultes populars que es vulguin realitzar a instància de l’Ajuntament o del propi Consell.
Temes d’interès general pel Poble.

Durant l’acció de govern, el consistori municipal pot consultar al Consell del Poble sobre l'opció més beneficiosa pel
municipi d’una sèrie d’opcions igualment viables i vàlides. Així mateix, el Consell pot optar per formular un nou
suggeriment o proposició diferent, que serà avaluada per l’òrgan decisori. En les grans decisions municipals, la consulta
al Consell del Poble per part del govern municipal és necessària.
Article 23. Composició.
1. Les persones membres de Ple dret del Consell del Poble són:
a) Representants de les associacions, centres educatius o entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats.
b) President o Presidenta del Consell del Poble o en la seva absència per la vicepresidència, elegit o elegida d’entre els
candidats o candidates del Plenari, que presidirà el Consell.
c)

El tècnic de projectes farà de secretari i en cas que encara no existeixi, membre del consell que farà de secretari de
l'òrgan i que aixecarà acta de les sessions.
Totes les sessions del Plenari són públiques i poden assistir-hi, amb veu però sense vot, personal tècnic o expert en
diferents matèries, per assessorar al Consell en la presa de decisions.
Especialment important és la participació de la ciutadania a títol individual que igualment pot participar amb dret a veu,
però no de vot.
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Article 24. La Comissió Operativa del Consell del Poble
1. La Comissió Operativa està formada per un mínim de tres i un màxim de set persones representants triades pel Plenari,
d’entre els seus membres, en la primera sessió que celebri, d’entre els que es presentin voluntàriament. A més formarà
part de la Comissió Operativa el regidor/a de Participació Ciutadana.
2. La Comissió Operativa, que estarà presidida pel president/a del Consell, té com a funcions:

a) Definir l’agenda del Consell de Poble i el seu funcionament ordinari quan es requereixi.
b) Actuar com a interlocutors davant els òrgans de govern municipal més enllà del Plenari del Consell de Poble.
c) Fer el seguiment dels temes de treball del Consell.
d) Recollir temes de treball o propostes.
e) Avaluar el funcionament del Consell de Poble.
El càrrec dels i les membres de la Comissió Operativa tindrà una durada de dos anys. A cada canvi es renovaran el 50%
dels i les seves membres. Excepcionalment, i en el primer torn, el càrrec del 50% dels i les membres de la Comissió
Operativa tindrà un any de durada.
Article 25. Funcionament de les comissions sectorials de treball.
Degut a l’interès que pot sorgir per unes temàtiques específiques, el Plenari pot impulsar la creació de Comissions de
Treball específiques per aprofundir en determinats temes. Aquestes comissions tindrien una durada acotada en el temps
i amb una finalitat molt específica. En qualsevol cas, les funcions, composició, durada, etc. de cada comissió de treball
haurà de ser aprovada pel Plenari. En aquestes comissions de treball s’incorporaran aquells processos participatius que
vetllin per la cura del medi ambient, l’accessibilitat de les persones amb discapacitat, la igualtat de gènere i la no
discriminació.
SECCIÓ II. ELS CONSELLS MUNICIPALS SECTORIALS I/O TERRITORIALS.
Article 26. Definició, acord de creació i funcions.
1. Tenen com a objectiu facilitar la participació ciutadana en l'àmbit de més proximitat sectorial o territorial, contribuir a
la deliberació democràtica i fer un seguiment de l'acció de govern.
2. Els consells sectorials o territorials estan vinculats a un tema concret o a una part delimitada del municipi.
3. La seva creació ha de ser acordada pel Ple municipal, el qual n'ha de determinar la composició i la regulació del
funcionament i modificació. El reglament ha d'incloure, com a mínim, els apartats següents:
a) Àmbit i objecte d'actuació.
b) Mecanismes de deliberació, presa de decisions i dinàmica de funcionament.
c) Drets i deures dels membres.
d) Tipologia de persones físiques i jurídiques que en poden formar part.
e) Mecanismes de modificació.
f) Forma de dissolució.
Article 23. Funcions
Les funcions dels consells municipals sectorials o territorials han de ser, com a mínim, les següents:
a) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'ajuntament sobre matèries de competència municipal.
b) Elaborar iniciatives i propostes ciutadanes que puguin elevar-se al Ple.
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c)

Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics
municipals.

d) Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que els afecten.
e) Informar periòdicament els òrgans de govern de l'ajuntament sobre el funcionament dels serveis municipals del barri
i/o districte, i fer-ne un seguiment o avaluació i plantejar propostes per a millorar-ne el funcionament.

f)

Canalitzar iniciatives ciutadanes individuals i col·lectives, i promocionar l'ús dels instruments i procediments de
participació dins del seu àmbit territorial.

g) Participar en el disseny de processos participatius i de desenvolupament comunitari en el seu àmbit territorial.
h) Les altres de naturalesa anàloga que determini l'acord de creació del Ple municipal.

Article 27. Composició.
Els consells municipals sectorials o territorials han d'estar integrats, com a mínim, per:
a) Representants de les organitzacions econòmiques, socials, professionals i veïnals o altres col·lectius més
representatius. Per a distribuir els llocs que els hi corresponen, s'aplica el criteri de proporcionalitat en relació amb
la implantació efectiva, d'acord amb les dades que resultin del registre d'entitats o del registre que correspongui.
b) L'alcalde o alcaldessa i els regidors o regidores delegats de l'alcalde o alcaldessa, seguint un criteri de
proporcionalitat d'acord amb els vots obtinguts en el territori corresponent en les darreres eleccions municipals, i
que en cap cas poden superar en un terç el seu nombre total.
c)

Un cop existeixi el tècnic de projectes, aquest s'encarregarà de garantir-ne el funcionament, de facilitar els debats i
de coordinar amb la resta d'espais de participació.

d) Als consells territorials també poden participar els ciutadans i les ciutadanes a títol individual.
La presidència recau en un regidor o regidora i la vicepresidència s'assigna de forma rotatòria en una de les entitats que
l'integren, segons els termes que s'estableixin en el reglament de funcionament.
Article 28. Funcionament. Comissions de treball.
1. Els consells municipals sectorials o territorials tenen dos òrgans diferenciats:
a) El Ple del Consell, integrat per tots els seus membres. Es reuneix com a mínim una vegada a l'any per a debatre
sobre l'estat del municipi i per a definir el seu pla de treball.
b) Les comissions de treball sobre aspectes concrets. Es creen per delegació del Ple del Consell, segons els termes
establerts en el reglament de funcionament i tenen una durada temporal limitada a la vigència de l'encàrrec que
hagin rebut. Han de coordinar la seva activitat amb la resta d'espais de participació.
2. L'ordre del dia de les sessions de treball dels consells municipals sectorials o territorials resta obert a la ciutadania,
entitats i altres col·lectius que poden proposar temes a incloure, en els termes que s'estableixen en el reglament de
funcionament.
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SECCIÓ III. Altres modalitats participatives
Article 29. Plataforma Som.Anglès.Cat
La Plataforma Som.Anglès.Cat és un espai que promou la participació online de la ciutadania en els afers públics de la
ciutat i facilita la difusió d’enquestes, la recollida d’incidències relacionades amb l’espai públic i la recollida de propostes
i priorització de processos participatius.
Article 30. Pàgina web i xarxes socials
L’ajuntament d’Anglès disposa d’una pàgina web corporativa per donar a conèixer tota l’activitat que dur a terme al
municipi.
També utilitza xarxes socials com Twitter i Facebook per la difusió de notícies relacionades amb la participació
ciutadana.
CAPÍTOL III. PROCESSOS PARTICIPATIUS.
SECCIÓ I. Disposicions generals.
Article 31. Definició.
1. Els processos de participació ciutadana són actuacions institucionalitzades destinades a facilitar i promoure la
intervenció de la ciutadania en la definició i planificació de les polítiques públiques locals.
2. Tracten sobre temes sectorials, territorials, específics o globals. En aquest sentit, poden tenir per objectiu la promoció
de la participació activa de la ciutadania en la definició dels instruments estratègics del mandat, com per exemple, els
plans estratègics, els plans d'actuació municipal i els pressupostos municipals.
3. Tenen per objecte garantir el debat i la deliberació entre la ciutadania i les institucions públiques per a recollir l'opinió
de la ciutadania respecte a una actuació pública concreta en les fases de proposta, decisió, implementació o avaluació.
4. Els processos poden consistir en les modalitats establertes en aquest capítol o altres anàlogues, existents o que puguin
crear-se, respectant sempre els principis previstos en l'article 3 d'aquest reglament.
Article 32. Àmbit subjectiu.
1. Hi poden prendre part les persones majors de setze anys. Tanmateix, si la naturalesa o l'objecte ho requereix o ho
aconsella, pot reduir-se l'edat mínima de les persones participants, motivant-lo en la convocatòria.
2. Els processos poden ser oberts a tota la població o anar dirigits, per raó del seu objecte o àmbit territorial, a un determinat
o determinats col·lectius de persones.
3. La convocatòria dels processos dirigits a col·lectius específics ha de determinar amb precisió al col·lectiu o col·lectius
cridats a participar, procurant-se l'aplicació dels principis d'igualtat i no discriminació, tant en la selecció dels col·lectius
com dins d'aquests.
4. Hi poden també participar les entitats, organitzacions i persones jurídiques en general amb independència de la seva
forma o estatut jurídic, en interès propi o d'altres persones, així com les plataformes, xarxes o altres formes d'acció
col·lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, constitueixen de facto una font d'influència organitzada.
SECCIÓ II. Iniciativa i estructura.
Article 33. Iniciativa institucional i iniciativa ciutadana.
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Els processos de participació ciutadana són d'iniciativa institucional quan els promou l'ajuntament, o la resta
d'institucions i organismes públics amb relació als col·lectiusde ciutadans i ciutadanes sobre els quals exerceixen
competències o funcions o presten serveis. Tot procés de participació vetllarà per garantir la cura del medi ambient,
l’accessibilitat de les persones amb diversitat funcional, la igualtat de gènere i la no discriminació de cap tipus.
La convocatòria d'una iniciativa ciutadana és preceptiva si s'assoleix un percentatge del 3% de les persones cridades a
participar, amb un mínim de 50 signatures. En el cas de processos dirigits a col·lectius específics, els percentatges es
calculen prenent com a referència l'àmbit subjectiu al qual es dirigeix el procés.
Article 34. Estructura.
1. Els processos de participació ciutadana han de tenir, com a mínim, les fases següents:
a) Informació a les persones que hi poden participar.
b) Aportació de propostes i deliberació.
c) Valoració de les propostes.
d) Avaluació i rendició de comptes.
2. En la fase de deliberació, s'ha d'incorporar, si la naturalesa del procés ho permet o ho requereix, la participació de
persones i entitats, responsables de l'ajuntament i expertes al seu servei o independents.
Article 35. Informació.
1. La convocatòria del procés ha d'incloure tota la informació necessària en relació amb quin col·lectiu o col·lectius estan
convidats a participar; quina és l'actuació pública que se sotmet a la consideració ciutadana; i com es durà a terme
aquesta participació, per tal que es desenvolupi de forma satisfactòria.
2. La convocatòria i la informació han de difondre's públicament de forma clara i fàcilment intel·ligible, i preferentment
mitjançant el web institucional i altres mitjans propis del municipi.
Article 36. Aportació de propostes i deliberació.
1. La convocatòria d'aquests processos ha d'establir un termini perquè les persones que poden participar facin les seves
aportacions i propostes, que no pot ser inferior en cap cas a trenta dies.
2. Les aportacions i propostes es poden presentar per qualsevol mitjà vàlid en dret i també per via electrònica, amb l'únic
requisit d'identificació de la persona i sense perjudici de la verificació per part de l'Administració del compte mitjançant
el qual es participa.
3. Si la naturalesa del procés participatiu ho permet, l'ajuntament ha de promoure processos de deliberació pública que
incentivin el diàleg i el contrast d'arguments.
Article 37. Valoració de les propostes.
1. L'ajuntament ha de considerar i valorar totes les aportacions i propostes realitzades.
2. En la fase de valoració ha de determinar-se quines aportacions i propostes es prenen en consideració i com es concreta
en l'actuació de l'Administració.
3. Poden excloure's de la fase de valoració les aportacions que no tinguin relació directa amb l'objecte del procés.
Article 38. Avaluació del procés i retiment de comptes.
L'avaluació dels resultats del procés ha de reflectir-se en una memòria final, que ha d'elaborar-se en el termini màxim
de dos mesos a comptar des de la finalització. L'avaluació ha d'incloure, com a mínim, tota la informació necessària en
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relació amb quin col·lectiu o col·lectius hi han participat; quina és l'actuació pública que s'ha sotmès a la consideració
ciutadana; com s'ha dut a terme aquesta participació i quins han estat els seus resultats.
Article 39. Aplicació supletòria a altres processos participatius.
1. Els processos de participació regulats en aquesta secció i altres que es creïn a la seva empara, s'entenen sense perjudici
dels instruments i mecanismes de participació que les lleis puguin establir per a determinats sectors o matèries.
2. El que s'estableix en aquesta secció és d'aplicació supletòria a totes les modalitats participatives regulades en aquest
reglament, o a altres que es puguin crear o desenvolupar institucionalment o a iniciativa ciutadana.
CAPÍTOL IV. RETORN DELS INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ.
Article 40. Retorn dels òrgans decisoris municipals.
1. Els òrgans decisoris municipals han de ser informats de les conclusions dels processos participatius i dels consells de
participació vinculats al seu àmbit d'actuació.
2. Tot i que el resultat dels processos participatius i els consells de participació no siguin vinculants, els òrgans decisoris
municipals han de valorar els efectes que ha tingut en l'actuació municipal i sobre els compromisos derivats del procés,
i han d'informar públicament com a mínim sobre:
a) Els criteris utilitzats per a valorar les aportacions i propostes, i els motius pels quals han estat acceptades o rebutjades.
b) Els compromisos assumits com a conseqüència del procés.
Article 41. Retorn a la ciutadania.
1. Una vegada a l'any l'ajuntament publicarà una memòria dels processos participatius i dels debats i treballs fets en el
marc dels consells de participació.
2. El retorn dels processos participatius es durà a terme en el si del Consell del Poble.
3. L'ajuntament ha de garantir la difusió pública de la memòria anual i dels resultats dels processos participatius i ha
d'incentivar l'ús dels mitjans electrònics.

TÍTOL III. FOMENT DE LA CULTURA PARTICIPATIVA
CAPÍTOL I. FOMENT DEL TEIXIT ASSOCIATIU I D'ALTRES FORMES D'ACCIÓ COL·LECTIVA.
Article 42. Suport al desenvolupament de la participació ciutadana.
1. L'ajuntament, a través de les seves àrees, ha de proporcionar a les entitats del municipi el suport per al desenvolupament
autònom de les seves activitats.
2. De forma periòdica, l'ajuntament ha de dur a terme campanyes i accions de sensibilització i pedagogia sobre cultura
participativa i democràtica, especialment destinades a la població infantil i juvenil i sempre amb perspectiva de gènere.
3. Així mateix, ha de posar a disposició de les entitats i els col·lectius no constituïts jurídicament en entitats els
equipaments de proximitat perquè puguin fer les seves activitats.
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Article 43. Foment del teixit associatiu.
1. L'ajuntament ha de promoure activament la xarxa associativa del municipi mitjançant el desenvolupament de programes
específics de suport.
2. Les entitats formalment constituïdes han d'estar inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions o, si escau,
en el registre específic que el municipi creï a l'efecte. És necessari haver fet la inscripció per a poder accedir a suport
econòmic i ajuts municipals.
3. A l'hora d'assignar els ajuts a les entitats o altres col·lectius s'ha de tenir en compte l'impacte en l'àmbit comunitari de
les seves activitats i el nivell d'implantació efectiva en el territori.
4. Les entitats i associacions a què es fa referència en aquest precepte, han de ser informades d'aquelles qüestions
municipals que siguin del seu interès. També poden presentar informes i posicionaments específics als quals
l'ajuntament ha de donar resposta.
5. Dins de la dinàmica d'interacció amb l'entorn, l'ajuntament ha d'escoltar i donar resposta formal als processos
participatius organitzats per les entitats del municipi.
Article 44. Altres formes d'acció col·lectiva.
1. L'ajuntament ha de tenir en compte l'activitat dels col·lectius no constituïts jurídicament com a entitats, així com altres
formes d'acció col·lectiva en els termes previstos en l'article 26.4 d'aquest reglament, que tenen una voluntat manifesta
d'incidència en les polítiques públiques del municipi amb interès general.
2. Els col·lectius esmentats poden participar en els processos participatius impulsats per l'ajuntament, així com formar part
dels consells (sectorials i/o territorials) i de les comissions de treball dels consells del municipi o del Consell del Poble.
Així mateix, han de ser informats d'aquelles qüestions municipals que siguin del seu interès, i poden presentar informes
i posicionaments específics als quals l’ajuntament ha de donar resposta.
CAPÍTOL II. IMPULS INTERN DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Article 45. Rol de les persones referents o unitats de participació.
1. L'ajuntament compta amb un referent o unitat específica de participació ciutadana. Aquesta persona referent és el
Tècnic de Projectes.
Aquest tècnic ha de tenir com a referent polític el regidor de participació ciutadana que donarà instruccions per dinamitzar
la participació ciutadana.
2. La persona referent o unitat de participació ciutadana ha de fer dues funcions:
a) Donar suport i assessorament metodològic i logístic a la resta de l'ajuntament per al desplegament de les polítiques de
participació ciutadana.
b) Coordinar els òrgans estables municipals de participació ciutadana.
Article 46. Facilitació dels òrgans estables de participació.
Tots els òrgans estables de participació han de comptar amb una persona referent municipal que s'encarregui de
coordinar la seva activitat i fer les funcions de facilitació dels debats. Aquesta figura recau en el tècnic de projectes.
Article 47. Impuls de la transversalitat i la participació interna.
1. En el cas d'aquells processos de participació que facin referència a projectes que impliquin a més d'una àrea,
l'ajuntament ha de crear equips ad hoc de treball encarregats de gestionar-los.
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2. L'ajuntament ha de promoure activament dinàmiques internes de participació en l'elaboració dels documents
estratègics municipals.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.
Els preceptes d'aquest reglament que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres
normes de desenvolupament, i els que incloguin remissions a preceptes d'aquesta, s'entenen automàticament
modificats o substituïts en el moment en què es modifiquin preceptes legals i reglamentaris.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquest reglament entrarà en vigor un cop s'hagin realitzat els tràmits del procediment d'aprovació d'ordenances
establert en els articles 14.2, 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i els
articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya.
Excepte en aquelles obligacions previstes als articles 14.2, 23.1.d), 27.c), 41, 45 i 46 del present reglament. Que entrarà
en vigor una vegada l'Ajuntament doti pressupostàriament la figura del tècnic de projectes que ja consta a la plantilla i
que faci el procés selectiu pertinent per la seva incorporació
ANNEX: SELECCIÓ DE NORMATIVA DE REFERÈNCIA

•

Reglament Orgànic Municipal d’Anglès.

•

Reglament Intern del Consell del Poble d’Anglès.

•

Carta Europea d'Autonomia Local de l'any 1985.

•

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat de l'any 2000 (articles VII, XXVIII).

•

Constitució espanyola (articles. 9.2, 23.1, 29, 48, 87, 92 i 140, 149.1.32).

•

Decret 21/2003, de 21 de gener, que estableix el procediment per fer efectiu el dret de petició davant les
administracions públiques catalanes.

•

Estatut d'autonomia de Catalunya (articles 4.2, 29, 43, 84.1 i 122).

•

Llei orgànica 2/1980, de 18 de gener, sobre regulació de les diverses modalitats de referèndum.

•

Llei orgànica 3/1984, de 26 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular.

•

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (articles 1, 2, 4, 11, 18.1, 21-24, 49.b 69, 70 bis,
71, 121 i 128).

•

Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, aprovada com a Text refós pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (articles 3, 7, 8.1, 9.1, 43.1, 46, 49, 52-54 i 61-63, 139.2, 154, 155, 157, 175 i 178.1b).

•

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
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•

Llei orgànica 5/1995, de 22 de maig, del tribunal de jurat.

•

Llei orgànica 4/2001, de 12 de novembre, reguladora del dret de petició (articles 4).

•

Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.

•

Llei 1/2006, de 16 de febrer, d'iniciativa legislativa popular, modificada per la Llei catalana 7/2014, del 25 de

•

Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de referèndum.

•

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

•

Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

•

Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

•

Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

•

Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.

juny.

•

Llei 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació
ciutadana, modificada per la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2015, de 25 de febrer.

•

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

•

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

•

Llibre blanc sobre la governança, aprovat per la Resolució COM (2003) 276 final, de la Comissió Europea.

INTERVENCIONS:
En aquest cas, com sabeu és va formalitzar l'any passat el Consell del Poble, és un Consell Presidencial i ens
faltava l'última peça per lligar tot el tema de la participació ciutadana que era el reglament de participació
ciutadana . Aquest reglament es va fer contractant una consultoria, la consultoria Milla en aquest cas i ens
va fer participar els càrrecs electes i també el Consell del Poble perquè és pugui entendre. Ha passat el filtre
de secretaria i intervenció, que també ho veuen favorable, també s'ha posat al portal somangles.cat, en
aquest cas tampoc s'han recollit aportacions tot i que sí que s'ha treballat a nivell del Consell del Poble. Dit
això, és el mateix procediment que els altres dos.
VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó Margarit;
Anglès2015 (3): Jordi Pibernat Casas,Josep Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU (3): Pere Espinet
Coll Montserrat Garriga Gimbernat i Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : 9
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TEMA: Adhesió a la pròrroga del contracte derivat 2015.05-D01 de l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya del consorci català pel desenvolupament local i Endesa Energia SAU.

Vist la proposta presentada per l’alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:
=» Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana de Municipis
(ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació
del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny
de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent
detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT
i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT
i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la
formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte d’acord amb el
plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del Consorci de data 27
d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de
l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte
derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta
electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la
part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord
marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants
aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a
l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil adjudicatària ENDESA
ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13
de desembre de 2016, un acord pel que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en
qüestió, al seu favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm. 2015.05 –
D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte.
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5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la pròrroga del contracte de
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període
de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del
contracte i prestació del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans
citat.
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de Contractació de l’ACM, en
virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a
comptar des de l’1 de gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
7.- Vist l’informe favorable de l’enginyer tècnic de data 10 de desembre de 2018.
8.- Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió informativa genèrica del
Ple en la sessió del dia 13 de desembre de 2018.
Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, que
regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència del CCDL de
data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el contracte derivat de
l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2014.05 D1).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes
del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de
normativa concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de règim local
que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei
d’organització comarcal.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat, L'alcaldessa presidenta, Àstrid Desset i Desset, proposa als membres del Ple l’adopció del
següent
ACORD:
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Primer.- Que el l’Ajuntament d’Anglès s’adhereix a la segona prorroga del contracte derivat (Exp. 2015.05 D1)
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019,
d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes:
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
Preu
Tarifa/període
tensió:
€/MWh
Sublot BT1 2.0A
129,783
Sublot BT2 2.0DHAP1

154,200

Sublot BT3 2.0DHAP2

74,509

Sublot BT4 2.0DHSP1

152,915

Sublot BT5 2.0DHSP2

81,936

Sublot BT6 2.0DHSP3

70,383

Sublot BT7 2.1A

145,923

Sublot BT8 2.1DHAP1

167,925

Sublot BT9
Sublot
BT10
Sublot
BT11
Sublot
BT12
Sublot
BT13
Sublot
BT14
Sublot
BT15

2.1DHAP2

89,864

2.1DHSP1

168,383

2.1DHSP2

97,518

2.1DHSP3

83,025

3.0AP1

114,705

3.0AP2

100,729

3.0AP3

73,115

Sublot AT1

Tarifa/període
3.1AP1

Sublot AT2

3.1AP2

95,196

Sublot AT3

3.1AP3

77,043

Sublot AT4

6.1AP1

119,110

Sublot AT5

6.1AP2

101,920

Sublot AT6

6.1AP3

95,168

Sublot AT7

6.1AP4

85,598

Sublot AT8

6.1AP5

79,118

Sublot AT9

6.1AP6

69,993

Alta tensió:

Lot 2 Alta Tensió (AT):

Preu €/MWh
103,031
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Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de clàusules
administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1).
Preus del terme de potència:
Baixa
tensió
Tarifa
2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A
2.1
DHA
2.1
DHS
3.0 A
Alta
tensió
Tarifa
3.1
A
6.1
A

€/kW i any
Període 1

Període 2 Període 3

38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
40,728885 24,437330 16,291555

€/kW i any
Període 1

Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6

59,173468 36,490689 8,367731
39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31 de gener (BOE
núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de
febrer de 2014).
Segon.- Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte derivat de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per e-notum al NIF
G6436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a
planta, 08007 Barcelona.«=
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INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Bàsicament és l'acord que anem regulant cada any que s'ha fet amb aquest consorci i amb ACM, per tal
d'obtenir els millors preus possibles a nivell d'energia. En aquest cas està adjudicat a ENDESA per tant s'ha
d'aprovar i fer les comunicacions pertinents per poder dur-lo a terme.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Aquí mirant-lo i consultant-lo amb els companys hem vist que hi han preus de baixa i alta tensió. No se si hi
ha algun punt d'alta tensió al poble i després baixa tensió.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Bàsicament treballem amb baixa tensió i mitja. D'alta tensió no en tenim. Com que l'acord que tenen amb
ACM, ENDESA trasllada aquí tots els preus.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Pel que fa a alta tensió, nosaltres no hi entrem.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Exacte, sí en algun moment en tinguéssim algun el podríem aplicar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Es que l'altre dia en parlàvem i així, doncs millor així traiem un perill.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó Margarit;
Anglès2015 (3): Jordi Pibernat Casas,Josep Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU (3): Pere Espinet
Coll Montserrat Garriga Gimbernat i Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : -

10
TEMA: Aplicació de la Llei General de Pressuposts de l’Estat sobre l’augment del 0,3 %.
Vist la proposta presentada per l’alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:
=» Proposta:
Vist el que estableix l’article 18. Dos, últim paràgraf:
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Además, se podrá autorizar un incremento adicional del 0,2 por ciento de la masa salarial para, entre
otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad o la eficiencia, la
revisión de complementos específicos entre puestos con funciones equiparables, la homologación de
complementos de destino o la aportación a planes de pensiones. En las Administraciones y resto de
entidades del sector público definido en este artículo en situación de superávit presupuestario en el
ejercicio 2017, este incremento adicional podrá alcanzar el 0,3 por ciento.
Atès que l’ajuntament d’Anglès tenia superàvit pressupostari en la liquidació de l’exercici 2017
Vist que el 0,3% de la massa salarial liquidada el 2017 suposa un import aproximat de 3.188€.
Vist allò pactat a la mesa general de negociació de data 13 de desembre en referència al seu repartiment.
Es proposa
ACORDS
Primer.- APROVAR la revisió dels complements específics dels C2 i AP que realitzen funcions d’auxiliar
administratiu que tenen complements de destí inferior a 16, amb efectes d’1 de gener de 2018, establint-los
com segueix:
categoria

CE
460,0
6
460,0
6
346,5
3

CE revisat

diferència

difer. Anual

481,36

21,30

298,14

481,36

21,30

298,14

375,94

29,41

411,67

AUX. ADMINISTRATIVA SERV.ECO.

C2

AUXILIAR CENS

C2

AUXILIAR ADMVA ESPORTS

C2

CONSERGE/NOTIFICADOR

AP 421,74

445,78

24,03

336,46

AUXILIAR SECRETARIA

C2 421,74

445,78

24,03

336,46

AUXILIAR DE RELLEU

C2 421,74

445,78

24,03

336,46

AUXILIAR DE RELLEU

C2 421,74
346,5
C2
3
276,1
C2
8

445,78

24,03

336,46

375,94

29,41

411,67

302,67

26,49

370,82

AUXILIAR ADMVA ESPORTS
AUXILIAR ADMVA ESPORTS.-35H.

3.136,27

TOTAL

Segon.- COMUNICAR el present acord als representants del personal.”=

INTERVENCIONS:
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Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Com sabeu es pot autoritzar mínimament com diu la llei general de pressupostos de l’estat, l'increment en
aquest cas pot ser del 3 % de la massa salarial per ajustar situacions de desigualtat salarial als treballadors.
Aquí vàrem constituir una mesa de negociació amb els treballadors i s'ha acordat el següent repartiment
tenint en compte que no és pot repartir tal com diu la llei a tothom. No és pot dividir aquest 0,3 % que són
uns 3.188 € entre tothom. No és pot fer per tothom, s'ha d'argumentar d'alguna manera a qui és fa i en
aquest cas és fa a la gent que cobrava menys, tenien diferencies en el complement de destí inferior a 16.
Pren la paraula la senyora interventora:
Complement de destí 16.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Amb tot això amb efectes de 1 de gener de 2018, per tant se'ls reconeixeria pràcticament, es pujaria les
auxiliars administratives de serveis econòmics, hi ha una diferència de 21,30, això vol dir una diferència anual
de 298,14. L' auxiliar de cens 298,14. La auxiliar administrativa d'esports hi ha una diferència anual 411,67.
El conserge notificador 336,46. L'Auxiliar de secretària 336,46. L'auxiliar de relleu 336,46, n'hi han dos en
aquest cas i la auxiliar administrativa d'esports 411,67 € i ara no sé si és un error això, auxiliar administrativa
d'esports 35 h?
Pren la paraula la senyora interventora:
Sí, es que té jornada reduïda.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
370,82, tot això suma 3136,27 €
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si no ho he entès malament és un 0,3 % que equival a 3.136,27 €, i que s'ha arribat amb un acord amb els
sindicats.
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
Sí
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
i que van destinats a complementar els complements específics dels auxiliars?. No els de destí, només els
específics?
Pren la paraula la senyora interventora:
Sí, sí, els específics.

VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó Margarit;
Anglès2015 (3): Jordi Pibernat Casas,Josep Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU (3): Pere Espinet
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Coll Montserrat Garriga Gimbernat i Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : -

11
MOCIÓ
TEMA: per denunciar el bloqueig jurídic del tribunal constitucional i de suport als presos polítics que fan vaga
de fam.
S'informa de la MOCIÓ presentada per l’alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:
=» Catalunya pateix una vulneració dels Drets humans fruit de l’empresonament injust i injustificat, des del
16 d’octubre de 2017, primer dels presidents d’Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, i al cap d’uns dies, dels representants del Govern de Catalunya, el vicepresident Oriol
Junqueras, i els consellers Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, i la presidenta
del Parlament, Carme Forcadell. Altres representants polítics, com el president Carles Puigdemont, els consellers Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna Gabriel, van haver de marxar a l’exili davant la persecució judicial de tots aquells que van voler posar les urnes al servei de la ciutadania.
Durant tot aquest temps s’han vulnerat els drets civils i polítics amb una presó preventiva totalment indecent.
Assistim a un estat judicial que vulnera drets com la presumpció d’innocència, els drets polítics i la llibertat,
recollits en el Conveni Europeu de Drets Humans i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. Aquesta
vulneració queda reflectida en les diverses resolucions del Tribunal Suprem i de l’Audiència Nacional, que
responen a una clara voluntat de castigar tots aquells que van promoure el dret a expressar-se democràticament en el referèndum del passat l’1 d’octubre de 2017.
El presos polítics han recorregut judicialment totes aquelles resolucions que vulneren els seus drets com a
ciutadans. S’han presentat fins a 12 recursos d’empara davant el Tribunal Constitucional, dels quals tots han
estat acceptats però cap ha estat resolt. El primer recurs d’empara acceptat a tràmit pel Constitucional contra
l’ordre de presó provisional decretada per l’Audiència Nacional es va presentar el 22 de novembre del 2017.
Un any després, el Tribunal Constitucional no s’ha pronunciat, allargant deliberadament el procés. La Llei
d’enjudiciament criminal i la doctrina del mateix Tribunal Constitucional estableixen que els recursos contra
els escrits de presó provisional han de gaudir de tramitació preferent i s’han de resoldre en un termini màxim
de 30 dies.
Tota aquesta demora, que no s’ha produït en altres ocasions anteriors, només busca bloquejar la possibilitat
que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea, i en concret al Tribunal Europeu de Drets Humans.
És per aquest motiu, que el dissabte 1 de desembre els presos polítics, Jordi Sànchez i Jordi Turull, i dos dies
més tard, Josep Rull i Joaquim Forn, van iniciar una vaga de fam des de la presó de Lledoners com a mesura
de protesta per aquesta intencionada dilació judicial i la vulneració dels seus drets civils i polítics.
Vist que la present proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió informativa genèrica del
Ple en la sessió del dia 13 de desembre de 2018.
Proposta de resolució
Per tot l’exposat, L'alcaldessa presidenta, Àstrid Desset i Desset, proposa als membres del Ple l’adopció del
següent
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ACORD:
PRIMER.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep
Rull, d’iniciar una vaga de fam.
SEGON.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i empresonades, pel referèndum
de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment injustificada que vulnera el dret a la presumpció d’innocència i el dret a la llibertat .
TERCER.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació dels recursos només busca
evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea per endarrerir la seva posada en llibertat.
QUART.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol persona acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni l’allargui injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets civils.
CINQUÈ.- Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer difusió dels motius i greuges que
han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a impulsar accions que amplifiquin les seves peticions de
forma cívica i pacífica.
SISÈ.- Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col·lectius d’aquest municipi per tal que facin també
un posicionament a favor dels presos polítics i les seves reivindicacions legítimes.
SETÈ.- Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en un marc democràtic i on
sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de poders de l’Estat.
VUITÈ.- Tot i que el motiu de la vaga de fam no és aquest, exigir, una vegada més, l’alliberament dels presos
i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades que són perseguits per fomentar únicament la democràcia
i la participació ciutadana basant-se en el dret a decidir, internacionalment reconegut.
NOVÈ.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat
espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeu de Drets Humans, al Parlament Europeu, a l’Oficina
de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).«=
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora alcaldessa:
De fet ja en vàrem parlar a l'altre ple, ja sabeu que el mateix Tribunal Constitucional, que tenia 30 dies per
resoldre els recursos de presó provisional, però segueixen empresonats i s'ha iniciat aquesta vaga de fam per
part d'alguns presos. Simplement és tracta de donar ple suport a aquests presos en vaga de fam i també
denunciar que el Tribunal no està complint els terminis que ells mateixos varen posar i estan d'alguna manera
bloquejant els recursos d'aquests presos.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, el nostre grup votarà a favor d'aquesta moció, perquè entenem que els presos polítics fan vaga de fam
sota la seva voluntat i condicions. Han tingut que fer aquesta vaga per tal de manifestar el seu desacord amb
aquest procés i el que està passant últimament. Podríem dir més coses, però creiem que hi han altres mitjans
per explicar les coses i nosaltres aquesta moció, encara que no soms un grup polític hi votarem a favor.
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VOTACIONS:
Es passa a la votació de la proposta la qual és favorable per unanimitat dels assistents
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó Margarit;
Anglès2015 (3): Jordi Pibernat Casas,Josep Casadellà Turón i Neus Moragas Fontané; PAU (3): Pere Espinet
Coll Montserrat Garriga Gimbernat i Anna Carrillo i Oriol i CUP (1) : Sergi Sau Riera.
Abstencions : -En Contra : -

12
TEMA: .- Donar compte del Decret número 889 de delegació de funcions d'alcaldia.
Vist la proposta presentada per l’alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:
=» Antecedents de fet
Vist el Decret número 889, de data 5 de desembre de 2018, que literalment diu:
“DECRET D’ALCALDIA
Assumpte: Delegació de funcions d'alcaldia en el 2n Tinent d'Alcalde.
Àstrid Desset Desset, alcaldessa-presidenta de l'Ajuntament d'Anglès, en concordança amb l'article 23.3 de
la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local, i a fi de cobrir la meva absència temporal del
6 al 10 de desembre i del 29 de desembre de 2018 a l’1 de gener de 2019.
RESOLC:
Primer.- Delegar en el segon tinent d'alcalde Sr. Jordi Pibernat Casas, la totalitat de les funcions corresponents
al càrrec d'alcalde de l'Ajuntament d'Anglès, del 6 al 10 de desembre i del 29 de desembre de 2018 a l’1 de
gener de 2019, per absència temporal del titular d'aquest Ajuntament.
El present decret es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, sens perjudici de la seva efectivitat durant
els dies assenyalats.
Segon.- Donar compte del present decret al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se celebri. ”
Per tot això, s’informa a la comissió informativa que es proposa al Ple de 18 de desembre de 2018:
ÚNIC.- Donar compte del Decret número 889 de delegació de funcions d’alcaldia.»
INTERVENCIONS:
Simplement, dir que vaig delegar en el segon tinent d'Alcalde, Jordi Pibernat les funcions d'alcaldia del 6 al
10 de desembre i del 29 de desembre al 1 de gener del 2019. Per absència en aquest cas d'en Josep que ja
s'ha recuperat de la operació.
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13
TEMA: Donar compte de les execucions trimestrals 3r trimestre 2018 LO 2/2012.
S'informa que es donarà compte al Ple del present document, i els regidors en resten assabentats.
14
TEMA: Donar compte del informes trimestrals del 3r Trimestre de 2018 de la Llei Morositat i Període Mitjà
de pagaments
S'informa que es donarà compte al Ple del present document, i els regidors en resten assabentats.
INTERVENCIONS:
Pren la paraula la senyora interventora:
Ara tenim un de menys del pla de just acabat el segon trimestre. L'execució del tercer trimestre complíem
amb la previsió d'estabilitat pressupostària i després el període mig de pagament teníem 40,80 dies, això
seria el pagament i la morositat 49,16 dies.
S’incorpora a la sessió el Sr Esteve Callís i Prat.
I, no havent-hi més assumptes per a tractar, el Presidenta, Sra. Astrid Desset Desset, aixeca la sessió a l'hora
esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària, en dono fe.

Presidenta

La secretària,

Astrid Desset Desset

Sandra Pinos Martínez
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