
-IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 03
.: Caràcter : Ordinària
.: Tipus : Junta de Govern
.: Data :  31 de gener de 2017
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici:  19:30 hores
.: Hora d'acabament: 19:55 hores
.: Convocatòria: 1a. 

HI ASSISTEIXEN:

: Presideix:  Sra. Àstrid Desset Desset, alcaldessa
.: Secretària: Sra. Sandra Pinos Martinez
.: Assistents:  Sr. Josep Casadellà Turón, 1r tinent d'alcalde
                      Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n tinent d'alcalde

          Sr. Antoni Franco Caballé, 3r tinent d'alcalde

ORDRE DEL DIA:

Temes a tractar.-

1.- Aprovació de l'acta, si s'escau, de la sessió anterior.

2.- Contractació

3.- Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

4.- Assumptes econòmics.

5.- Assumptes de tràmit

6.- Assumptes urgents

1.1.- 

TEMA: Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors.

Un cop llegida, s'aprova l'acta número 2 de data 19 de gener de 2017, per unanimitat dels assistents.

2.- Contractació

-

3.-Urbanisme

3.01.

TEMA: Ratificació Decret 720
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Antecedents de fet
Vist el Decret número 720 de 29 de desembre de 2016,  d'aprovació d'una memòria valorada de les
obres de reparació del cementiri municipal, que literalment diu:

=»Decret d'Alcaldia 720 de 29 de novembre de 2016
Aprovació d'una memòria valorada de les obres de reparació del cementiri municipal

Antecedents
1. EI  Cementiri  municipal  d'Anglès es va construir  en base a un projecte redactat  l'any 1981 pels
arquitectes  Manuel  i  Antonio  Vazquez  Bosch,  i  dels  edificis  construïts  es  detecten  problemes  de
seguretat i degradació de la impermeabilització que cal reparar.
2. En data octubre de 2016 els serveis tècnics municipals han redactat una Memòria valorada per a la
reparació  dels  blocs  de  nínxols  del  cementiri  municipal,  amb  l'objecte  de  definir  les  reparacions
necessàries per a garantir  la seguretat,  l'estanqueïtat i  la correcta utilització dels diversos blocs de
nínxols del cementiri, i amb un pressupost d'execució per contracta de 113.644 euros, IVA inclòs.
3. En data 15 de novembre de 2016 la TAG dels serveis jurídics ha emès informe favorable.

Fonaments de Dret
Primer.- Articles 35 i 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'Obres
Activitats i  Serveis dels  Ens locals,  segons el  qual  per a les obres de conservació i  manteniment,
reparacions menors o meres instal·lacions complementàries en els edificis dels ens locals, és suficient
que l'òrgan competent de la corporació aprovi la documentació a què es refereixen els articles 34 i 35
d'aquest Reglament, sens perjudici del que disposa l'article 46 d'aquest, en allò que sigui aplicable.
L'article 46 estableix que l'execució de les obres locals ordinàries ha d'anar precedida de les actuacions
administratives següents:
a) L'elaboració, l'aprovació i  el replanteig, si s'escau, del projecte tècnic corresponent,  llevat de les
obres de reparacions menors i de conservació.
b) La consignació pressupostària.
Segon.- La Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic -
TRLCSP-, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en relació a la determinació
de l'òrgan competent com a òrgan de contractació. Article 53.1.p) 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

RESOLUCIÓ

Per tot l'exposat, i d'acord amb les atribucions que tinc legalment conferides,

DECRETO

Primer. AVOCAR, per aquest acte en concret, la competència delegada en la Junta de Govern Local
per Decret de 19 de juny de 2015.

Segon.- APROVAR la Memòria Valorada de les obres de reparació dels blocs de nínxols del cementiri
municipal,  redactada  pels  serveis  tècnics  municipals  en  data  octubre  2016,  amb  un  pressupost
d'execució per contracta de 113.644 euros, IVA inclòs.

Tercer.- ENCARREGAR als Serveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament la redacció dels plecs de clàusules
administratives i prescripcions tècniques que hagin de regir la licitació de l'execució d'aquestes obres.

Quart.-  Publicar l'acord  d'aprovació  de la  memòria  valorada al  BOP de Girona i  a  l'e-tauler,  amb
l'expressió dels recursos corresponents.»=

Per tot això, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:
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PRIMER.- RATIFICAR el  decret  número 720 de 29 de desembre 2016 d'Aprovació d'una memòria
valorada de les obres de reparació del cementiri municipal.

3.2

TEMA: Rectificació d'errades d'una operació jurídica complementària  del projecte de reparcel·lació de
Riera Seca

Antecedents

1. En data 31 de maig de 2016 la Junta de Govern Local va acordar:

«Primer.- Estimar la petició formulada pels Srs. Tarrés, ja que queda justificat que en el projecte
de reparcel·lació no es va tenir en compte que les finques aportades eren de J.T.C. i només
dues havien estat aportades a la societat Forcat 2003, SL., la qual cosa acredita  un error a
l'adjudicar-les totes a Forcat 2003 SL (J. C.).
Segon.- Aprovar l'operació jurídica complementària del Projecte de Reparcel·lació del PPU 3
Industrial  Riera  Seca,  redactada  pels  serveis  tècnics  i  jurídics  municipals  que  s'adjunta  a
l'expedient, en el sentit de diferenciar la titularitat de les finques aportades i adjudicades dels
senyors Tarrés i Forcat 2003, SL, amb el benentès que aquesta operació no modifica la quota
de participació de les finques adjudicades ni, per tant, el compte de liquidació provisional.
Tercer.-  Notificar aquest acord als interessats, i  realitzar els tràmits oportuns per a inscriure
l'operació al Registre de la propietat.»

2.  Una  vegada  notificat  l'acord  a  tots  els  interessats,  s'ha  tramès  al  Registre  de  la  propietat  la
documentació necessària per a la seva inscripció, on s'han detectat dues errades de transcripció en el
document núm.5 que cal esmenar per poder seguir el tràmit d'inscripció. Concretament:

(punt 3) Les despeses d'urbanització de la parcel·la 7b) corresponent a la finca registral 1054 no són
50.051,44€, sinó 50.015,44€.

En una anterior operació jurídica complementària la finca 2.09 ja es va inscriure a nom de J. T. C. de
manera que allà on diu... : 

«4. Finalment, les finques resultants numerades en el Projecte de la 2.09 a la 2.13, que segons projecte
van ser adjudicades a «FORCAT 2003 SL (J. T. C.)», han de constar adjudicades només a  J. T. C.,
mantenint les mateixes quotes de participació als costos d'urbanització provisionals.»

...ha de dir:
«4. Finalment, les finques resultants numerades en el Projecte de la 2.10 a la 2.13, que segons projecte
van ser adjudicades a «FORCAT 2003 SL (J. T.C.)», han de constar adjudicades només a  J. T. C.,
mantenint les mateixes quotes de participació als costos d'urbanització provisionals.»

Fonaments de Dret

L'article 109.2 de la Llei 39/2015 LPAC preveu que  Las Administraciones Públicas podrán, asimismo,
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Resolució
Es proposa als membres de la Junta de Govern Local l'adopció del següent

ACORD
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Primer.- Rectificar les errades aritmètiques i de fet de l'Operació Jurídica complementària aprovada en
data 31 de maig de 2016, segons es descriu en els antecedents d'aquest acord, i modificar el document
de conformitat.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats, i realitzar els tràmits oportuns per a inscriure l'operació
al Registre de la propietat.

3.3

TEMA: Inici expedient de contractació del contracte de serveis de senyalització horitzontal

Antecedents

1. Atesa la necessitat de renovar i mantenir en bones condicions la senyalització horitzontal existent en
la vialitat pública del municipi, que es troba en un estat de desgast evident.

2. Els serveis Tècnics municipals han redactat els corresponents Plec de clàusules administratives i
Plec de prescripcions tècniques que han de regir aquest contracte, que es preveu inicialment per dos
anys, prorrogables per anualitats fins a un màxim de dos anys més.

3. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa derivada d'aquesta contractació pel que fa
a l'anualitat 2016.

5. Consta en l'expedient informe favorable de la Secretària municipal i la Interventora.

Fonaments de dret

Primer.-  Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP) .

Segon.- Segons la DA2a TRLCSP  la competència per a l'adopció d'aquest acord és de l'alcaldessa, qui
la té delegada a  la Junta de Govern Local, segons Decret de delegacions de 19 de juny de 2015, del
que el ple va donar comptes en la sessió de .

Per tot això, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:

Primer.- APROVAR  l'expedient  per  a  la  contractació  del  Servei  de  senyalització  horitzontal,   i
APROVAR a l'efecte els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques que hauran de
regir-lo.

Segon.- DISPOSAR la despesa de  12.100€, imputable a la partida de 1532 210000 del Pressupost
Municipal vigent, referida al primer any del contracte.

Tercer.- OBRIR el procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert  amb el preu com a únic
criteri d'adjudicació i tramesa ordinària.

Quart.- PUBLICAR anunci de licitació al B.O.P de Girona, a l'efecte d'obrir el termini de presentació
d'ofertes, per quinze dies.

4.- Assumptes econòmics

--

5.Assumptes de tràmit
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5.1

TEMA: Borsa biblioteca Diputació

Atès que es preveu l'absència de la directora de la biblioteca municipal per un temps determinat.

Vist que la borsa de treball de tècnic en biblioteconomia i documentació en règim de personal laboral
temporal s'ha esgotat per no haver trobat cap candidat/ta disposat/da a ocupar aquest lloc de treball
temporal. 

Vist l'ofici de la Diputació de Girona en el qual es posa de manifest que s'ha creat una borsa de treball a
la  qual  els  ajuntaments  es  poden  subscriure  per  tal  de  garantir  el  normal  funcionament  de  les
biblioteques. 

Per tot això, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:

Primer.- Adherir a l'Ajuntament d'Anglès a la borsa de treball de bibliotecaris de la Diputació de Girona,
convocada per convocatòria publicada al BOP núm. 98 de 24 de maig de 2016.

Segon.- Una vegada la Directora especifiqui la durada estimada de l'absència, es procedirà a traslladar
a la Diputació de Girona la sol·licitud de proposta concreta de candidat de la Borsa de Treball.

Tercer.- Notificar el present acord al regidor de cultura, a la Directora de la biblioteca, al departament
de recursos humans de la Diputació de Girona i al departament de recursos humans de la corporació.

6.- Assumptes urgents

6.1

TEMA: ampliació del termini de justificació de la subvenció a les entitats

Antecedents de fet:

Vist que la Junta de Govern va acordar en data 15 de novembre de 2016, concedir subvencions a
diverses entitats del poble.

Vist que el termini per justificar les mateixes finalitza en data  31 de gener de 2017. 

Vist que hi ha entitats que els hi ha estat impossible preparar tota la documentació dins el termini.

Legislació aplicable:

Segons l'article  32 de la  Llei  39/2015  de 1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú de les
Administracions Públiques.

Per tot això, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar d'ofici, una ampliació del termini establert per justificar la subvenció concedida i fixar el
28 de febrer de 2017 com a termini màxim de justificació. 

Segon.- Concedir a  les entitats següents,una ampliació de termini fins el 28 de febrer per justificar la
subvenció atorgada per l'Ajuntament:
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Grup per la recuperació de Sant Amanç
Club  waterpolo Anglès
Club Patí Anglès

Tercer.- Comunicar-ho a les entitats.

6.2

TEMA: Subministrament Gasoil Pompeu Fabra

 Antecedents de fet: 

Vist la necessitat del subministrament de 8000 litres de gasoil per l’ Escola Pública Pompeu Fabra

Vist els pressupostos presentats, la millor opció és el de la mercantil PETROCAT CIF A58415779,
pel subministrament de 8000 litres de gasoil per l’ Escola Pública Pompeu Fabra, per import de
4.960€, iva inclòs. 

Atès que existeix consignació suficient a la partida 321 22103 per import de 4.960 €, iva inclòs,
del pressupost vigent 

En virtut del que disposa la base 20 de les d’execució del pressupost 2017 

Per tot això, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar el pressupost de la mercantil PETROCAT CIF A58415779, pel subministrament
de 8000 litres de gasoil per l’ Escola Pública Pompeu Fabra. 

Segon.- Autoritzar la despesa corresponent a la  partida 321 22103 gasoli escola per import de
4.960 euros, iva inclòs, del pressupost vigent 

Tercer.- Comunicar-ho al departament de tresoreria i intervenció, pels efectes oportuns. 

I, no havent-hi més assumptes per a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió a l'hora esmentada a
l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària, en dono fe

L'alcaldessa,             La secretària,

Àstrid Desset Desset             Sandra Pinos Martínez
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