
ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DE 06 D'ABRIL DE 2017

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 07
.: Caràcter : Ordinària
.: Tipus : Junta de Govern
.: Data :   6 d'abril de 2017
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici:  19:30 hores
.: Hora d'acabament: 20:00 hores
.: Convocatòria: 1a. 

HI ASSISTEIXEN:

: Presideix:  Sra. Àstrid Desset Desset, alcaldessa
.: Secretària accidental: Sra. Eugènia Iglesias Berini
.: 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, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
2.  Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.       
3.  Contractació
4.  Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
5.  Assumptes econòmics.
6.  Assumptes de tràmit  
7.  Assumptes urgents.

1.1.- 

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

Un cop llegida, s'aprova l'acta número 6 de data 16 de març de 2017, per unanimitat dels assistents.

2.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.

-

3-Contractació

3.1

TEMA: Contractació de la impressió del butlletí municipal (2017)

Antecedents
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1. Vista la memòria del regidor de comunicació, sobre la necessitat de contractació de la impressió
de 4 números del butlletí municipal d'Anglès de l'any 2017. 

2. Vistos els pressupostos presentats per a la impressió i  distribució de 2.500 unitats per butlletí
municipal.

3. Vista l'existència de crèdit suficient i adequat a l'aplicació pressupostària 912 22602 «BUTLLETÍ
INFORMACIÓ MUNICIPAL», del Pressupost Municipal vigent.

Fonaments de dret

1. D'acord amb allò establert als articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre,  pel qual s'aprova el  Text refós de la Llei  de Contractes del Sector Públic,  atesa la
quantia del contracte, pot tramitar-se com un contracte menor de serveis.

2. Per a la tramesa d'aquests contractes, l'art.111 de la norma dita només exigeix l'aprovació de la
despesa i la incorporació de la factura corresponent.

3. La Partida d'imputació de la despesa és la 912 22602 «BUTLLETÍ INFORMACIÓ MUNICIPAL» del
Pressupost Municipal en vigor, on existeix crèdit adequat i suficient segons fiscalització favorable
de la Intervenció.

4. L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de Govern Local, en virtut d'allò
disposat a la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el Decret de delegacions de
data 19 de juny de  2015.

La Junta de Govern adopta el següent acord:

1. Autoritzar la despesa de 6.664,68 € (1.666,17 € (IVA inclòs) per a cada butlletí) amb destinació a la
contractació de la impressió dels 4 butlletins municipals del 2017, despesa imputable a l'aplicació
«912 22602» BUTLLETÍ INFORMACIÓ MUNICIPAL del Pressupost Municipal en vigor.

2. Adjudicar  aquest  contracte  menor  de  serveis  a  la  mercantil  Impremta  Pagès,  SL  amb  CIF:
B17207945.

3. Notificar aquest acord a la mercantil Impremta Pagès, SL i al departament d'Intervenció municipal
als efectes oportuns.

4.-Urbanisme

5.- Assumptes econòmics

5.1

TEMA: Aprovació quota parcial 2017 Consorci Ter Brugent

Antecedents

1. Atès que aquest Ajuntament és membre dels Consorcis del Ter Brugent.

2.  Mitjançant  la  notificació de data 30 de març de 2017,  amb RE:  1-2017-001281-1,  el  Consorci  Ter
Brugent va aprovar una quota parcial inicial per a l'anualitat 2017 per als municipis adscrits al Consorci. La
quota corresponent a l'Ajuntament d'Anglès ascendeix a 5.301,00 €.

3.  Tenint  en  compte  l'existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  a  l'aplicació  pressupostària  943  46704
«CONSORCI TER-BRUGENT» del pressupost municipal vigent.

Fonaments de dret
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Primer.-  L'adopció  d'aquest  acord  és  competència  de  la  Junta  de  Govern,  en  virtut  de  la  delegació
efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 172, del 19 de juny de 2015.

La Junta de Govern adopta el següent acord:

1. Aprovar la quota parcial del 2017 del consorci Ter-Brugent.

2. Autoritzar  i  disposar  la  despesa  corresponent  de  5.301,00  €  amb  càrrec  a  l'aplicació
pressupostària 943 46704 «CONSORCI TER-BRUGENT» del pressupost municipal vigent.

3. Notificar aquest acord al Consorci Ter.-Brugent.
4. Comunicar al  Departament de Tresoreria i  Intervenció aquest acord pel seu coneixement i  als

efectes oportuns.

6.Assumptes de tràmit

6.1

TEMA: Procediment d'actuació en cas d'incompliment del valor paramètric aigua potable.

Antecedents

El  gestor  de cada zona de subministrament  és  l’entitat  més capacitada  per  planificar  les  actuacions
necessàries i dissenyar els procediments més adients que permetin garantir tant la innocuïtat i salubritat
de l’aigua que s’hi distribueix com la higiene i seguretat sanitària de les instal·lacions i els processos que
gestiona.

La garantia de salubritat no s’aconsegueix únicament mitjançant la realització de les anàlisis periòdiques
definides en el RD 140/2003 com a “autocontrols”. Una bona gestió també ha d’estar i pot ser avalada per
altres sistemes de control intern que garanteixin la seguretat dels processos i de les instal·lacions, i que
han d’estar definits en procediments escrits.

Aquest procediments engloben aspectes relacionats amb les instal·lacions (la construcció, el manteniment
i la verificació del bon funcionament); la qualitat de l’aigua; les actuacions en cas d’incidències.

El conjunt dels procediments i documentació associats a les parts d’una zona de subministrament i que
són responsabilitat d’un únic gestor s’anomena Protocol d’autocontrol i gestió. El Protocol ha de ser
conforme amb el que estableix el RD 140/2003, i entre la documentació mínima que ha de contenir aquest
protocol, hi ha els procediments de notificació d’incompliments i d’informació als usuaris.

Fonaments de dret

Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua
de consum humà.

La Junta de Govern adopta el següent acord:

1. Aprovar  el  protocol  d'actuació  en cas d'incompliment  del  valor  paramètric  d'aigua potable  que
consta a l'expedient.

2. Notificar aquest acord al Gestor del servei d'abastament d'aigua, Aqualia SA.
3. Comunicar aquest acord a la Policia Local pel seu coneixement i als efectes oportuns.
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6.2

TEMA: Última pròrroga 

Antecedents de fet

1. El Plenari en data 26 d'abril de 2016 va aprovar destinar transitòriament per un termini màxim d'un any
l'habitatge situat a la Plaça de la Vila número 2, planta 1, porta B, a necessitats d'acolliment temporal i
d'urgència  i  l'atenció  de  situacions  crítiques  i  emergents,  proporcionant  cobertura  temporal  de  les
necessitats bàsiques d'allotjament i les que acompanyin la situació d'urgència. I es van aprovar les bases
reguladores del bé patrimonial per destinar-lo transitòriament a l'acolliment en pisos d'emergència social i
en el seu punt 10, s'estableix que l'òrgan competent en els acords d'allò determinat en aquestes bases és
la Junta de Govern Local.

2. Mitjançat acord de la Junta de Govern Local ordinària de 31 de maig de 2016, es van modificar les
bases que regulen el bé patrimonial per destinar-lo transitòriament a l'acolliment en pisos d'emergència
social, afegint dins del punt 4, referent al procediment d'accés de les bases, un epígraf on s'establia un
seguit de documentació a presentar amb la sol·licitud:

Dades personals i administratives

Dades econòmiques que ha de presentar el sol·licitant i el cònjuge o persona vinculada amb anàloga
relació estable de convivència i cadascun dels fills.

Altres

També s'estableix que: «Els serveis socials hauran de valorar la situació de tots cònjuges o persones
vinculades amb anàloga relació estable de convivència i cadascun dels fills. I valorar motivadament en
l'informe  el  cas  concret  de  proposta  d'atorgament  d'acollida  temporal  tenint  en  compte  les  dades
econòmiques facilitades on es posi de manifest que ni el sol·licitant, ni el cònjuge o persona vinculada
amb  anàloga  relació  estable  de  convivència  no  els  fills,  es  poden  fer  càrrec  de  l'allotjament  del
sol·licitant.»

3. Mitjançant el Decret d'alcaldia número 334 de 31 de maig de 2016, es va procedir a destinar l'habitatge
situat a la Plaça de la Vila, 2, 1r B, a l'acolliment temporal i d'urgència en el pis de la Sra. Mª D. T. P., per
un termini de sis mesos i pagant 47,11 € al mes com a import de lloguer social a pagar.

4. Tenint en compte que, segons informe dels serveis socials, la Sra. D. T. P. va començar a residir al pis
de la Plaça de la Vila el dia 07 de setembre de 2016.

5. Vista la sol·licitud de la Sra. Mª D. T. P. amb registre d'entrada de data 25 de novembre de 2016 (RE: 1-
2016-003583) on sol·licita la pròrroga del contracte del pis de la Plaça de la Vila per un any o quant més
temps millor.

6. Tenint en compte l'informe de la Secretaria número 6/2017 d'1 de febrer de 2017, en relació al bé
patrimonial  per  destinar-lo  transitòriament  a  l'acolliment  en  pisos  d'emergència  social,  en  el  qual  es
proposa que els serveis socials i l'òrgan competent per a resoldre (membres de la Junta de Govern Local)
tinguin coneixement de l'informe; que es trameti l'expedient als serveis socials a fi que emetin informe
corresponent, en relació a la sol·licitud efectuada per la Sra. T. i una vegada l'hagin emès, que la Junta de
Govern Local emeti resolució en relació a la pròrroga o no de la cessió de l'immoble.

7.  Atès que en data 02 de febrer de 2017 es va trametre l'expedient  als serveis socials,  incorporant
l'informe de la secretària número 6/2017 i la sol·licitud de pròrroga de la cessió de l'immoble efectuada per
la Sra. Mª D. T. I es va sol·licitar als serveis socials l'emissió de l'informe corresponent i la presentació de
l'original a l'Ajuntament d'Anglès.
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8. En l'informe emès pels serveis socials en data 02 de març de 2017 s'especifiquen un seguit de dades
personals i econòmiques dels dos fills de la Sra. T. que demostren capacitat econòmica suficient per a fer
front al dret d'aliments.

Fonaments de dret:

Article 72.3 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel què s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals.

La Junta de Govern adopta el següent acord:

Primer.- APROVAR l'última pròrroga de la cessió de l'immoble situat a la Plaça de la Vila, 2, 1 r B, a la Sra.
Mª D. T. P. per un termini màxim de 6 mesos (fins el 06 de setembre de 2017), o fins que li sigui assignat
un pis de protecció oficial si aquest fet es produeix amb anterioritat a aquest termini. 

Segon.- Notificar el present acord als Serveis Socials per tal d'incloure el cas de la Sra. T. a la mesa
d'emergència.

Tercer.- Notificar la present resolució a la interessada.

6.3

TEMA:Ajut d'urgència social 

Antecedents de fet

Vista la sol·licitud de la Sra. M. P. L. amb DNI ....8943H on sol·licita un ajut econòmic per poder portar la
seva filla a la Llar d'infants.

Vist l'informe favorable de l'Educadora Social del SBAS d'Anglès de data 04 d'abril de 2017 en el que es
proposa que com a mesura protectora per a la petita ha d'anar a la llar d'infants a jornada completa sense
menjador fins a final d'aquest curs. 

Vist  que  existeix  consignació  suficient  a  la  partida  231  48001  ajuts  extra,  emergència  social  del
Pressupost municipal vigent.

Fonaments de dret

1.  L'article  22.  de  la  Llei  12/2007,  d'11  d'octubre,  de  serveis  socials,  preveu  que  són  prestacions
econòmiques les aportacions dineràries, que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de
necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a fer-hi
front i no estan en condicions d'aconseguir-los o rebre'ls d'altres fonts. El règim jurídic i fiscal d'aquestes
prestacions  o  de  les  que  es  reconeguin  s'ha  de  regular  per  mitjà  d'una  legislació  específica.  Les
prestacions econòmiques es poden atorgar amb caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència o
d'urgència social.

2.  Base 30 – «Ajuts d'urgència social» de les Bases d'execució del pressupost municipal vigent.

La Junta de Govern adopta el següent acord:

Primer.- Aportar la quantitat de 790€ a la Sra. M. P. L.amb DNI .....8943H, com a ajut econòmic d'urgència
social amb càrrec a la partida 231 48001 del Pressupost municipal vigent en concepte de preu públic de
llar d'infants municipal.

C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat                               

 5 de 7

mailto:info@angles.cat


Segon.- Notificar-ho a la interessada, i comunicar el present acord a la treballadora social i als serveis
econòmics de la Corporació i al Consell Comarcal de la Selva, als efectes oportuns. 

6.4
2000. CEMENTIRI
TEMA: Autorització exhumació de restes de varis nínxols  del cementiri vell 

Identificació de l’expedient

Autorització exhumació de restes dels nínxols números 403, 404,405, 406, 407 i 408 del cementiri vell per
anar al crematori i depositar-les amb urnes.

Antecedents

Vist els escrits amb Registres d'entrada 2400, 2402 i 2403 de l'any 2016 presentats pel Sr M. F. L. amb
DNI .....7246H, la Sra. A. F. B. amb DNI ....3650Q, la Sra. G. F. I. amb DNI ....2020S, el Sr. T. F. B. amb
DNI .....7804W i el Sr T. F. R. amb DNI .....6322C on exposen que són hereus del Sr. T. d C. T., titular dels
nínxols números 403, 404,405, 406, 407 i 408 del cementiri vell, i sol·liciten:

Amb número de registre 2400/2016, que desitgen exhumar les restes, del difunt J. F. L., que consten al
nínxol número 405 del cementiri vell per anar al crematori i depositar-les amb una urna.

Amb número de registre 2402/2016, que desitgen exhumar les restes, de la difunta A. M. B. G., que
consten al nínxol número 406 del cementiri vell per anar al crematori i depositar-les amb una urna.

Amb número de registre 2403/2016, que desitgen exhumar les restes per anar al crematori i depositar-les
amb una urna, dels següents nínxols del cementiri vell:

- 403: restes de T.V.P.
- 404: buit.
- 407: restes de Ll.  C. H.
- 408: restes de J. F. S.

Els interessats fan constar que una vegada exhumades les restes dels esmentats nínxols del cementiri
vell renuncien a tots els drets i deures que li corresponen a favor de l'Ajuntament.

Fonaments de dret

Primer.-  Article  37  en  relació  a  l'autorització  per  exhumació  de  restes  del  Reglament  del  cementiri
municipal vigent, aprovat i publicat en el BOP  numero 21,  data 30 de gener del 2008, on diu:
=» .../.. Per expedir les autoritzacions d'exhumació contemplades en el present Reglament, es requerirà la
presentació de la següent documentació:
a) Autorització de la persona titular de la sepultura a desocupar, per a la seva obertura.
b) Llicència per exhumar, expedida pel Departament de Sanitat, en els casos d'exhumacions per a trasllat
de cadàvers o restes fora del recinte del Cementiri Municipal..../..»=

Segon.-   Decret  297/1997,  de  25  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  reglament  de  policia  sanitària
mortuòria.

Vist l'informe jurídic favorable emès per  la secretària accidental de  de data 6 d'abril de 2017. 

La Junta de Govern adopta el següent acord:

C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat                               

 6 de 7

mailto:info@angles.cat


Primer.-  Autoritzar als peticionaris a exhumar les restes dels nínxols  números 403, 404,405, 406, 407 i
408 del cementiri vell per anar al crematori i depositar-les amb una urna tal i com ells sol·liciten:

Amb número de registre 2400/2016, que desitgen exhumar les restes, del difunt J. F. L., que consten al
nínxol número 405 del cementiri vell per anar al crematori i depositar-les amb una urna.

Amb número de registre 2402/2016, que desitgen exhumar les restes, de la difunta A. M. B. G., que
consten al nínxol número 406 del cementiri vell per anar al crematori i depositar-les amb una urna.

Amb número de registre 2403/2016, que desitgen exhumar les restes per anar al crematori i depositar-les
amb una urna, dels següents nínxols del cementiri vell:- 403: restes de T. V. P.- 404: buit.- 407: restes de
Ll.d C.H..- 408: restes de J. F. S.

Segon.- Informar-los que hauran d'obtenir la llicència per exhumar, expedida pel Departament de Sanitat,
en els casos d’exhumacions per a trasllat de cadàvers o restes fora del recinte del Cementiri Municipal.

Tercer.-  Acceptar la renúncia que fan constar a les instàncies dels nínxols números 403, 404,405, 406,
407 i 408 del cementiri vell a tots els efectes i tramitar la baixa dels arbitris corresponents.

Quart.- Davant la impossibilitat de notificar aquest acord a tots els possibles familiars o hereus del titular
d'ús dels esmentats nínxols, del Sr T. d. C. T., notificar per edictes al Boletín Oficial del Estado.

Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats amb l'expressió dels recursos corresponents

7.- Assumptes urgents

- No n'hi han

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 accidental, en dono fe

L'alcaldessa,           La secretària accidental,

Àstrid Desset Desset           Eugènia Iglesias Berini
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