
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

.: Número : 11

.: Caràcter : ordinària

.: Tipus :  Junta de Govern

.: Data :  07.06.2018

.: Lloc : Ajuntament d'Anglès

.: Hora d'inici:   19:30  hores

.: Hora d'acabament::  20:55 hores

.: Convocatòria: 1a. 

HI ASSISTEIXEN:

: Presideix:  Sr. Josep Casadellà Turón, actuant com a Alcalde Accidental

.: Secretària: Sra. Sandra Pinos Martínez

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

TEMA: Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Un cop llegida, s'aprova l’acta número 10, de 17 de maig de 2018,  per unanimitat dels assistents.

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

-

3. - Contractació

3.1.-

Tema: Adjudicació contracte servei de neteja d'edificis i dependències municipals 

Antecedents 

1. Per acord del Ple de la Corporació celebrat en la sessió de 27 de febrer de 2018, es va aprovar

l'expedient per a la contractació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals d'Anglès,

aprovant a l'efecte els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que

hauran de regir-lo,  amb un pressupost  de licitació de cent divuit  mil  cinquanta-quatre euros amb

disset cèntims anuals (118.054,17 €), IVA exclòs.

2. Tramitat el procediment, la mesa de contractació, reunida en data 03 de maig de 2018, ha proposat

a l'òrgan de contractació  la  següent  classificació  de les  ofertes  i  l'adjudicació  del  contracte  a la

següent empresa:  BFREE GLOBAL SERVICE, SL
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Ordre Licitador
Valoració econòmica (60)

SUMA preu SUMA Millores TOTALPreu sense IVA Preu IVA inclòs % Baixa
1 BFREE GLOBAL SERVICES, SL 109.790,38 € 23.055,98 € 132.846,36 € 7,00% 60 40 100
2 CLANSER, SA 113.096,15 € 23.750,19 € 136.846,34 € 4,20% 58,25 40 98,25
3 BRÓCOLI, SL 114.963,39 € 24.142,31 € 139.105,70 € 2,62% 57,3 40 97,3
4 MULTISERVEIS NDAVANT, SL 117.114,47 € 24.594,04 € 141.708,51 € 0,81% 56,25 40 96,25
5 LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, SL 118.054,17 € 24.791,38 € 142.845,55 € 0,00% 55,8 40 95,8

Preu sort ida IVA exclòs 118.054,17 €
Oferta més baixa admesa 109.790,38 €
Desproporcionada



3. Per acord de Junta de Govern Local en la sessió de 03 de maig de 2018, es va procedir a requerir

a l'empresa licitadora BFREE GLOBAL SERVICE, SL, per tal que, dins del termini de 10 dies hàbils a

comptar des d’aquell en què hagués rebut el requeriment, presentés la documentació administrativa,

la constitució de la garantia, així com el pagament de les despeses dels anuncis de licitació.

4. La mesa de contractació reunida en data 01 de juny de 2018, havent qualificat la documentació

administrativa presentada per l'empresa  BFREE GLOBAL SERVICE, SL, va proposar a l'òrgan de

contractació, l'adjudicació del contracte de  servei de neteja dels edificis i dependències municipals

d'Anglès a l'empresa BFREE GLOBAL SERVICE, SL amb NIF: B65367666.

Fonaments de dret

Primer.-  La competència per  a l'adjudicació del  contracte  correspon a la  Junta de Govern Local

segons allò establert en la Disposició Addicional 2a del TRLCSP.

Segon.- Articles 151 i 161 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.

La Junta de Govern Local adopta del següent ACORD:

Primer.- Declarar vàlid l'acte de licitació.

Segon.- ADJUDICAR el contracte servei de neteja dels edificis i dependències municipals d'Anglès a

l'empresa BFREE GLOBAL SERVICE, SL amb NIF: B65367666 per ser l'oferta amb més puntuació

total obtinguda, pel preu anual de 109.790,38 €, més 23.055,98 € en concepte d'IVA, fent un total de

132.846,36 €, i un termini de tres anualitats, amb la possibilitat de prorrogar-lo per períodes anuals,

fins a un màxim de tres anys per mutu acord de les parts, abans de la seva finalització, i per tant la

seva durada màxima pot ser de 6 anys ( 3+1+1+1). Aquest contracte, s'iniciarà l'01 de juliol de 2018.

Tercer.-  Comprometre  la  despesa  de  66.423,18  €  com a  preu  del  contracte  de  l'exercici  actual

(mensualitats del juliol al desembre) amb càrrec a la partida 341 22799 del Pressupost municipal en

vigor.

Quart.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària  perquè en el  termini  màxim de quinze (15) dies a

comptar de la notificació del present acord, comparegui a les oficines municipals per a la formalització

del contracte.

Cinquè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè, un cop en disposi, presenti la documentació

original de:
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• Relació  de  personal  que  prestarà  el  servei  amb  la  documentació  relativa  a  la  formació.

Informació dels riscos i aptitud mèdica.

• Acreditació de lliurament d'equips de protecció individual als treballadors.

Sisè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè, anualment, aporti a l’Ajuntament, fotocòpia del

rebut acreditatiu de la renovació de la pòlissa.

Setè.- Facultar l'alcaldessa presidenta perquè en representació de l'Ajuntament d'Anglès formalitzi el

present contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.

Vuitè.- Posar a disposició dels licitadors no adjudicataris la documentació que acompanya les seves

proposicions, una vegada hagin transcorregut els terminis d'interposició de recursos contra l'acord

d'adjudicació sense que se n'hagin interposat.

Novè.-  NOTIFICAR  el  present  acord  d'adjudicació  a  les  empreses  licitadores  i  PUBLICAR

l'adjudicació i formalització del contracte a la plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de

Catalunya, i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya només la formalització.

Desè.- COMUNICAR el present acord d'adjudicació al departament d'intervenció de la corporació,

així com als responsables del contracte, pel seu coneixement i efectes oportuns.

3.2

TEMA: Adjudicació contracte servei de jardineria, neteja i manteniment de les zones verdes,

parcs i jardins d'Anglès 

Antecedents 

1. Per acord de la Junta de Govern Local en la sessió de 27 de febrer de 2018,  es va aprovar

l'expedient per a la  contractació del servei de jardineria, neteja i manteniment de les zones verdes,

parc i  jardins d'Anglès, aprovant  a l'efecte els  plecs de clàusules administratives particulars  i  de

prescripcions tècniques  que hauran de regir-lo, amb un pressupost de licitació de seixanta-un mil

nou-cents vuitanta-tres euros amb quaranta-set cèntims anuals (61.983,47 €), IVA exclòs.

2. Tramitat el procediment, la mesa de contractació, reunida en data 03 de maig de 2018, ha proposat

a  l'òrgan  de  contractació  la  següent  classificació  de  les  ofertes  i  l'adjudicació  del  contracte  a:

FUNDACIÓ MAS XIRGU
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3.  Per  acord de Junta de Govern Local  en la  sessió de 03 de maig de 2018,  es va procedir  a

inadmetre l'oferta presentada per ARICO FOREST, SL al procediment per a la contractació del servei

de jardineria, neteja i manteniment de les zones verdes, parcs i jardins d'Anglès i per tant excloure del

procediment a l'empresa ARICO FOREST, SL.

4. Per acord de Junta de Govern Local en la sessió de 03 de maig de 2018, es va procedir a requerir

al licitador FUNDACIÓ MAS XIRGU, per tal  que, dins del termini  de 10 dies hàbils,  presentés la

documentació administrativa, la constitució de la garantia, així com el pagament de les despeses dels

anuncis de licitació.

5. La mesa de contractació reunida en data 07 de juny de 2018, havent qualificat la totalitat de la

documentació administrativa presentada per la FUNDACIÓ MAS XIRGU, va proposar a l'òrgan de

contractació,  l'adjudicació  del  contracte de serveis  de jardineria,  neteja  i  mantenint  de les  zones

verdes, parcs i jardins d'Anglès a la FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF: G55121909.

Fonaments de dret

Primer.-  La competència per  a l'adjudicació del  contracte  correspon a la  Junta de Govern Local

segons allò establert en la Disposició Addicional 2a del TRLCSP.

Segon.- Articles 151 i 161 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.

La Junta de Govern Local adopta del següent ACORD:

Primer.- Declarar vàlid l'acte de licitació.

Segon.- ADJUDICAR el contracte serveis de jardineria, neteja i mantenint de les zones verdes, parcs

i  jardins  d'Anglès  a  la  FUNDACIÓ  MAS  XIRGU,  amb  NIF:  G55121909 per  ser  l'oferta  més

avantatjosa,  i  haver  desempatat  per  haver  acreditat  tenir  un  major  percentatge  de  persones

treballadores  fixes  amb discapacitat  a  la  seva plantilla,  per  un preu  anual  de 58.884,30 €,  més

12.365,70 € en concepte d'IVA, fent un total de 71.250,00 €, i un termini de dues anualitats, sense

possibilitat de pròrroga. Aquest contracte, s'iniciarà l'01 de juliol de 2018.
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Ordre Licitador
Valoració econòmica (10)

SUMA preu
Millo ra (90)

SUMA Millores TOTALPreu anual sense IVA IVA Preu anual IVA inclòs % Baixa Reg automàtic (50) Zona de compostatge (40)
1 FUNDACIÓ MAS XIRGU 58.884,30 € 21% 71.250,00 € 5,00% 10 50 40 90 100 67,19%

2 JARDINERIA JOAN CASAS, SLU 58.884,30 € 21% 71.250,00 € 5,00% 10 50 40 90 100 21,05%

Inadmès ARICO FOREST, SL 51.979,34 € 21% 62.895,00 € 16,14% 11,33 50 40 90 101,33 -

Preu sort ida IVA inclòs

Percentatge de persones amb 
discapacitat amb contracte indefinit 

75.000,00 € (anual)



Tercer.-  Comprometre  la  despesa  de  35.625,00  €  com a  preu  del  contracte  de  l'exercici  actual

(mensualitats  del  juliol  al  desembre)  amb  càrrec  a  la  partida  171  22700  «CONTRACTE

MANTENIMENT PARCS I JARDINS» del Pressupost municipal en vigor.

Quart.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè en el termini màxim de deu (10) dies a comptar

de la notificació del present acord, comparegui a les oficines municipals per a la formalització del

contracte.

Cinquè.- Facultar l'alcaldessa presidenta perquè en representació de l'Ajuntament d'Anglès formalitzi

el present contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.

Sisè.- Posar a disposició dels licitadors no adjudicataris la documentació que acompanya les seves

proposicions, una vegada hagin transcorregut els terminis d'interposició de recursos contra l'acord

d'adjudicació sense que se n'hagin interposat.

Setè.- NOTIFICAR el present acord a l'empresa que actualment està prestant el servei.

Vuitè.-  NOTIFICAR  el  present  acord  d'adjudicació  a  les  empreses  licitadores  i  PUBLICAR

l'adjudicació i formalització del contracte a la plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de

Catalunya, i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya només la formalització.

Novè.-  COMUNICAR el  presenta  cord  al  departament  d'intervenció,  així  com al  responsable  del

contracte pel seu coneixement i efectes oportuns.

3.3

TEMA: Contracte menor reparació bombes rec camp de futbol i piscina exterior 

Antecedents 

Primer.- Vist l'informe de l'enginyer municipal, de data 31 de maig de 2017, en el que es posa de

manifest la necessitat de procedir a la reparació de les dues bombes per regar la gespa del camp de

futbol i la bomba del pou de la piscina exterior per regar la zona ajardinada d'aquesta. En aquest

informe,  també es posa de manifest  que es proposa a l'empresa instal·ladora INSTAL·LACIONS

GIROELEC, SC per a l'adjudicació d'aquest contracte menor, així com que, d'acord amb l'article 118

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a

l'ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i
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2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, amb la contractació dels treballs per reparar les bombes del

camp de futbol i de la piscina municipal no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació

de les regles generals de contractació.

Segon.- En data 07 de juny de 2018, s'ha emès un informe d'intervenció, en el  que es posa de

manifest que havent comprovat que que el contractista no ha subscrit més contractes menors que

individual  o  conjuntament  superin  l’import  de  15.000  euros.  Així  com  que  existeix  consignació

pressupostària suficient per vinculació jurídica per autoritzar la despesa consistent en la contractació

del servei de de reparació de les bombes del camp de futbol i de la piscina municipal, mitjançant

contracte  menor,  per  import  de  3.118,05  euros,  en  l’aplicació  pressupostària  342  21300

«CONSERVACIÓ  I  MANTENIMENT  MAQ.  INSTAL.  ESPORTIVES»  del  Pressupost  General

municipal de l’any 2018.

Fonaments de dret

Primer.- D'acord amb allò establert als articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, per la

qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell

2014/23/UE I 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, atesa la quantia del contracte, pot tramitar-se

com un contracte menor de serveis.

Segon.- Per a la tramesa d'aquests contractes, l'article esmentat només exigeix l'aprovació de la

despesa i la incorporació de la factura corresponent.

Tercer.- La Partida d'imputació de la despesa és la  342 21300 «CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

MAQ. INSTAL. ESPORTIVES» del Pressupost Municipal en vigor.

Quart.- 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 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, i el

Decret de delegacions de data 19 de juny de  2015.

La Junta de Govern Local adopta del següent ACORD:

1. Adjudicar el  contracte menor del servei dels treballs per reparar les bombes del camp de

futbol  i  de  la  piscina municipal,  a  l'empresa  INSTAL·LACIONS GIROELEC, SC amb NIF:

J55108716, per un import de  3.118,05 € (2.576,90 € + IVA (21 %) (541,15 €)), amb subjecció

a les següents condicions:

◦ Els  treballs  es  realitzaran  sota  la  supervisió  de  l'enginyer  municipal  de  l'Ajuntament

d'Anglès.
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2. Autoritzar la despesa de  3.118,05 € (2.576,90 € + IVA (21 %) (541,15 €)) amb destinació a

aquesta  contractació,  despesa  imputable  a  la  partida  342  21300  «CONSERVACIÓ  I

MANTENIMENT MAQ. INSTAL. ESPORTIVES»  del Pressupost Municipal en vigor.

3. Notificar aquest acord al contractista, i comunicar-lo a la Intervenció municipal, així com al

responsable del contracte als efectes oportuns.

4. Publicar la informació relativa a aquest contracte segons allò establert a l'article 63.4 de la Llei

9/2017.

3.4

TEMA: Contracte menor servei de prevenció de riscos laborals 

Antecedents

Primer.- Vist que la Junta de Govern Local de la corporació en la sessió celebrada el dia 27 de febrer

de 2018 va acordar l'aprovació de l'expedient per a la contractació de serveis de prevenció de riscos

laborals  en  el  treball  de  l'Ajuntament  d'Anglès,  aprovant  a  l'efecte  els  Plecs  de  clàusules

administratives particulars i de prescripcions tècniques que havien de regir-lo.

Segon.- Atès que la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 19 d'abril de

2018 va procedir a declarar deserta la licitació a la que es fa referència en el punt anterior, per no

haver-se presentat cap oferta econòmica dins del preu de licitació.

Tercer.- Tenint en compte que la prevenció de riscos laborals en el treball de l'Ajuntament d'Anglès es

tracta d'un servei essencial i del tot necessari per a la prevenció dels riscos dels treballadors de la

corporació,  de manera que no es pot  deixar  de prestar  en tant  que es procedeix  a la  licitació i

adjudicació del nou contracte de prevenció de riscos laborals en el treball de l'Ajuntament d'Anglès.

Quart.- Vista l'oferta econòmica presentada per l'empresa MEDEA PREVENCIÓ I SEGURETAT, SL,

amb NIF: B64156532. Tenint en compte que aquesta empresa es va presentar al procediment de la

licitació del  serveis de prevenció de riscos laborals en el treball de l'Ajuntament d'Anglès, elaborant

una  oferta  econòmica  amb  un  error  de  càlcul  pel  que  fa  la  prestació  del  servei  de  prevenció

individual, error que va provocar que l'oferta fos superior al preu de licitació. L'oferta presentada és

per un import mensual de:

◦ Prevenció tècnica riscos laborals: 504,15 € (416,66 € + 21 % IVA (87,49 €)).
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◦ Vigilància de la salut: 65,41 € (import exempt d'IVA)

Cinquè.- Vist l'informe de necessitat emès per l'Alcaldia, de data 07 de juny de 2018 (art. 118.1 LCSP

2017), on també es comprova, a l’efecte de l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de

Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que tot i que sí que alteraria l’objecte del contracte, no és

per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, sinó que cal cobrir el servei en tant que

es torna a licitar el procediment que va quedar desert.  ,  i  que el contractista no ha subscrit  més

contractes menors que individual o conjuntament superin l’import de 15.000 euros.

Sisè.-  S'incorpora certificat d’Intervenció,  en el  qual s’acredita l’existència de crèdit  suficient  (RC:

220180003153 ).

Setè.- Consta a l'expedient un informe emès per la secretària de la corporació en data 07 de juny de

2018, on s'informa, literalment: «Que qui subscriu el present informe declara que, tot i  que, si bé

semblaria sí que s'està alterant  l'objecte del contracte ja que és un contracte recurrent al ser una

prestació d'un servei que s'ha de prestar de forma continuada. 

D'altra banda, es pren en consideració que aquest servei ja ha sigut objecte de licitació quedant

desert per error en la presentació de l'oferta econòmica per part del contractista. 

Tenint en compte que l'empresa proposada no supera la quantia del contracte menor en l'exercici

pressupostari, i tenint en compte que el servei és essencial per la prevenció de riscos laborals dels

empleats públics municipals s'informa favorablement la contractació mitjançant contracte menor del

citat servei pel temps indispensable fins que hi hagi una nova licitació i adjudicació del servei».

Fonaments de dret

Primer.- D'acord amb allò establert als articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, per la

qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell

2014/23/UE I 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, atesa la quantia del contracte, pot tramitar-se

com un contracte menor de serveis.

Segon.-  Per a la tramesa d'aquests contractes, l'article esmentat només exigeix l'aprovació de la

despesa i la incorporació de la factura corresponent.

Tercer.-  La  Partida  d'imputació  de  la  despesa  és  la  920  16209  «REVISIONS MÈDIQUES» del

Pressupost Municipal en vigor.

Quart.- 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 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, i el

Decret de delegacions de data 19 de juny de  2015.
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Cinquè.- El Plec de Prescripcions Tècniques aprovat per la Junta de Govern Local de la corporació

en la sessió celebrada el dia 27 de febrer de 2018, que havia de regir el contracte de serveis de

prevenció de riscos laborals en el treball de l'Ajuntament d'Anglès, excloent el punt 8 referent als

reconeixements mèdics individuals i anàlisis clínics, serà d'aplicació en el present contracte menor.

La Junta de Govern Local adopta del següent ACORD:

PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de serveis de prevenció de riscos laborals en el treball de

l'Ajuntament  d'Anglès  (excloent  els  reconeixements  mèdics  individuals  i  anàlisis  clínics),  al

contractista MEDEA PREVENCIÓ I SEGURETAT, SL, amb NIF: B64156532, per un import mensual

de:

◦ Prevenció tècnica riscos laborals: 504,15 € (416,66 € + 21 % IVA (87,49 €)).

◦ Vigilància de la salut: 65,41 € (import exempt d'IVA)

Sense que en cap cas es pugui superar un total de 6.837,00 € (5.785,00 € + IVA: (1.050,00 €)), i amb

un termini  de  durada des del  8 de juny de 2018 fins a l'adjudicació  del  contracte a través d'un

procediment de pública concurrència, que en cap cas pot superar l'any de vigència. 

Les condicions del  contracte de prevenció de riscos laborals  seguiran els plecs de prescripcions

tècniques que es van aprovar en data 27 de febrer de 2018 i que s'aproven i s'incorporen en aquest

contracte menor a fi que regeixin el present contracte en tot excloent únicament la part referent als

reconeixements mèdics individuals i anàlisis clínics. 

SEGON.-  Aprovar  la  despesa  de  3.986,92  €  (3.374,49  €  +  IVA  (612,43  €))  corresponent  a

l’adjudicació de la contractació (per les mensualitats del juny al desembre de 2018) de l’esmentat

servei  amb  càrrec  a  l’aplicació  920  16209  «REVISIONS  MÈDIQUES» del  vigent  Pressupost

municipal.

TERCER.- Un  cop  realitzat  el  servei,  i  després  de  les  oportunes  comprovacions,  el  pagament

s’efectuarà  contra  presentació  de  factura  per  l’adjudicatari  davant  el  corresponent  registre

administratiu a l’efecte de la seva remissió a la unitat tramitadora, en el termini de 30 dies des de la

prestació dels serveis. 

QUART.- Publiqui’s el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4 de

la Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de Contractes del  Sector Públic -LCSP 2017-,  comprenent  la

informació  a  publicar  el  seu  objecte,  durada,  l’import  d’adjudicació,  inclòs  l’IVA,  i  la  identitat  de

l’adjudicatari.
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CINQUÈ.- Els  treballs  es  realitzaran  sota  la  supervisió  de  l'enginyer  municipal,  que  exercirà  les

facultats del responsable del contracte.

SISÈ.- Notifiqui’s la present resolució al contractista adjudicatari,  amb indicació dels recursos que

siguin procedents.

SETÈ.- Comunicar  la  present  resolució  al  responsable  del  contracte,  així  com  al  departament

d'intervenció de la corporació, pels seus coneixements i efectes oportuns.

4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

4.1

TEMA:  Aprovació de la tercera certificació de les obres de pavimentació del carrer Molí 

Antecedents 

1.-  Vist  l'expedient  de contractació  de les obres de pavimentació del  carrer  Molí  del  Barri  Antic
(actuació  núm.  4)   la  societat PERE  BOADA  COMAS,  SL amb  NIF  B17320268  va  resultar
l’adjudicatària de les obres per un import total de 177.870,00€ ( 147.000 + 30.870,00 € IVA) 

Vista la certificació d'obra núm. 3 presentada per la mercantil   amb data 15 de maig de 2018 i RE
núm. 1800-1 per un import de 110.637,21€ corresponent a les obres realitzades durant el mes d’abril
de 2018. 

Vista la conformitat del tècnic director de l'obra Sr. Joaquim Pla Ros, al pagament de la certificació,
de data 08 de maig de 2018.

Vist l'informe tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 24 de maig de 2018, relatiu a la
l’aprovació de la certificació  d’obra núm. 3 així com la factura corresponent núm. 2181014, de data
15 de maig de 2018, presentada per la mercantil Pere Boada Comas, SL, 

Atès  que  l’òrgan  competent  per  la  tramitació  de  l’expedient  de  la  contractació  de  les  obres  de
pavimentació del carrer Molí del Barri Antic, és la Junta de Govern, per delegació d’acord de Ple de
30 de maig de 2017.

Fonaments de dret

Per acord de Ple de 30 de maig de 2017, es va delegar a  la Junta de Govern Local la competència
per la tramitació de l’expedient de la contractació de l es obres de pavimentació del carrer Molí i
ampliació de voreres, (Pla de Barris) com a òrgan de contractació 

La Junta de Govern Local adopta del següent ACORD:

Primer.- Aprovar  la  certificació  d'obra  núm.3  de  data  08  de  maig  de  2018,  per  un  import  de
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110.637,21€  IVA inclòs,  corresponent a les despeses efectuades pels conceptes que consten a la
mateixa i  reconèixer  l'obligació de la  despesa a l'empresa adjudicatària  amb càrrec  a la  partida
corresponent del pressupost ordinari vigent.

Segon.- Notificar  el  present acord a l'interessat i  donar trasllat  al  departament d'intervenció i  als
SSTT municipals. 

Tercer.- Donar compte del present acord al Ple Municipal, en la primera sessió que es celebri.

4.2

TEMA: Aprovació definitiva del projecte bàsic i executiu  de substitució de la coberta  fons de

la nau 2 de la fàbrica Burés

Antecedents 

Primer. En data 15 de març de 2018 la Junta de Govern va aprovar inicialment el projecte substitució

de la coberta fons de la nau 2 de la fàbrica Burés, redactat pels arquitectes Miquel Llorens Sulivera

(col·legiat 20.606/7) i  Rosa Vergés Brú (col·legiada 29.916/6) del despatx GMK ASSOCIATS,SLP,

amb CIF B17583097, de data febrer de 2018. 

Segon. En data 5 abril de 2018 dita aprovació va sortir publicada en el BOP núm. 66 de 5 d’abril de

2018.

Tercer.- Durant el termini d’informació pública no hi ha hagut cap al·legació o reclamació a la seva

l’aprovació, per tant es podrà procedir a l’aprovació definitiva del projecte d’obra pública ordinària que

ens ocupa. 

Fonaments de dret

Primer. Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local _ LRBRL-

Segon. Decret Legislatiu 2/2003, de 29 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal  i de

Règim Local de Catalunya- TRLMRLC- 

Tercer. Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de

les entitats locals – ROAS- 
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La Junta de Govern Local adopta del següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte bàsic  i executiu de substitució de la coberta fons de la

Nau 2 fàbrica Burés, redactat pels arquitectes Miquel Llorens Sulivera i Rosa Vergés Brú, del despatx

GMK ASSOCIATS, SLP amb CIF B17583097, de data febrer 2018, i que compta amb un pressupost

d’execució per contracte amb IVA inclòs de 88.408,26€ 

SEGON.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), al tauler

d’anuncis d’aquest Ajuntament (e-tauler) i al seu lloc web, pel coneixement general

4.3

Tema:  Aprovació  de  nous  preus  contradictoris  del  Contracte  d’obres  de  Millora  del  Nucli  Antic-

Actuació 4: Pavimentació del carrer Molí.- P12 a P48

Antecedents 

1. Per acord  la  Junta de Govern Local  del dia 20 de juliol de 2017 es  va  adjudicar el contracte de les

obres de Millora del Nucli Antic d'Anglès – Lot 2. Pavimentació del Carrer Molí -, a la mercantil  Pere Boada

Comas, SL, per un preu de 147.000,00€, més 30.870,00€ en concepte del 21% d'IVA, que fan un total

de 177.870 € amb un termini d'execució de 6 mesos. El preu de licitació era de 226.474,85 € més IVA,

per tant la baixa va ser del 35,1%.

2. Per acord de Junta de Govern Local de data 5 d'abril de 2018 es van aprovar els preus contradictoris P1

a P-10, així com la modificació del contracte per causes previstes en el contracte i omissions de projecte

amb un percentatge del 17,445%.

3. En data 23 de maig de 2018 (RE 1921), ha tingut entrada a l'Ajuntament una nova Acta de preus

contradictoris de P-12 a P-48 signada per la direcció i el contractista en relació a nous preus contradictoris

de  P-12  a  P  48  acompanyada d'un  informe  justificatiu,  relativa  a  noves  partides  aparegudes  durant

l'execució, segons la següent justificació:

“En conjunt son un total de 37 preus contradictoris enumerats de P-12 a P-48, quina justificació és la que

segueix:

Les partides de preu contradictori de P-12 i P-38, son el conjunt de partides que s’han de considerar pels

treballs imprevistos apareguts en el traçat del c/Moli i carreró sota muralla, ateses les múltiples variacions del

existent  en  relació  al  previst  en  projecte,  els  canvis  proposats  sobre  les  línies  de  BT,  enllumenat  i
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telecomunicacions, etc. La majoria d’aquest treballs resten explicats en la pròpia definició de cadascuna de

dites partides

Les  partides  de  preu  contradictori  de  P-39  i  P-43,  venen  produïts  pels  treballs  necessaris  d’excavació,

aixecament i protecció de les distintes troballes arqueològiques aparegudes en el transcurs de les obres en

diversos indrets Les partides de preu contradictori de P-43 i  P-48, venen produïts per la modificació de la

solució de pasarel.la prevista al carreró de sota-castell, en consideració a les preexistències observades i estat

de conservació i estabilitat dels mur, i dificultat d’accés 

Cal assenyalar que tots els preus contradictoris proposats s’han configurat a partir dels preus de mà d’obra,

maquinaria i materials contemplats en els quadres de preus del projecte inicial.

Finalment, cal dir que els preus proposats són PEM, o sigui, Preus d’Execució Material, als quals se’ls hi ha

d’aplicar el 19% de BI i DG, l’IVA vigent i la corresponent Baixa d’Adjudicació per tal d’arribar al PEC, o sigui

Preu d’Execució Contracta, a aplicar en les certificacions d’obra que s’esdevinguin.”

4. Així mateix, per la direcció facultativa s'adjunta una valoració de costos derivats de les noves partides a

executar, segons la qual  tindrien un cost de 43.083,54€, dels quals s'hauran de deduir els 31.072,13€

relatiu a les obres que es deixarien d'executar, per la qual cosa l'increment de cost derivat d'aquestes

noves partides en relació a la totalitat del contracte és de 12.011, 41€, que representaria un 6,311%.

Aquest percentatge s'ha de sumar al ja incrementat anteriorment amb un 17,445%. Finalment, també

s'adjunta la proposta de projecte modificat.

5. En data 6/06/2018 l'arquitecta tècnica municipal emet informe favorable en relació a la nova proposta

de preus contradictoris P12 – P42, a excepció del P-10 que ja va ser aprovat en l'anterior acta de preus

contradictoris i estaria repetit.

6.- Consta a l'expedient l'informe jurídic emès en data 7 de juny de 2018, pel qual s'informa favorablement

l'aprovació de la nova proposta de preus contradictoris, ja que «la modificació de contracte (i de projecte)

plantejada,  d'una banda no supera el  límit  del  50% del  valor  inicial  del  contracte;  i  de  l'altra,  no es

considera essencial en tant que no hagués permès la selecció de candidats o l'acceptació d'una oferta

diferents, ni tampoc es considera que hagués atret a més participants. Així mateix, no altera l'equilibri

econòmic del contracte en benefici del contractista de manera no prevista inicialment; ni amplia de cap

manera  l'àmbit  del  contracte;  per  la  qual  cosa,  s'informa  favorablement  la  seva  aprovació,  prèvia

acreditació en l'expedient de l'existència de crèdit adequat i suficient.»

Fonaments de Dret

Article 234 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector públic relatiu a les modificacions de contracte

d'obres amb introducció d'unitats d'obra no previstes en el Projecte.
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La Junta de Govern Local adopta del següent ACORD:

ACORD

Primer.- Aprovar els preus contradictoris P12 a P48 apareguts en l’obra  Millora del Nucli Antic d'Anglès –

Lot 2. Pavimentació del carrer Molí-, d’acord amb el detall, import i justificació que apareixen en l'acta de

preus contradictoris núm.2 signada pel Directori d'obra i el contractista en data 18 de maig de 2018  i

d'acord amb la justificació adjunta per la Direcció facultativa en l'informe de 29 de maig de 2018.

Segon.-  Disposar que, de conformitat amb l’art 146.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel

qual s'aprova Reglament General de la llei de contractes de les administracions públiques els nous preus

es consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte. 

Tercer.- Aprovar la modificació del contracte adjudicat per resolució de Junta de Govern Local  del dia 20

de juliol de 2017, per a l’execució de les obres de Millora del Nucli Antic d'Anglès – Lot 2. Pavimentació del

carrer Molí- per incloure les noves necessitats aparegudes, a les partides que han suposat l’aparició de

preus contradictoris, per import pressupostat de 43.083,54€ com a pressupost d'execució material (PEM),

al que cal deduir les partides a descomptar per import de 31.072,13€ (PEM); fent un total de 12.011,41€

que una vegada aplicat el 19% DG i BI, la baixa del contractista (35,09%) i l'IVA al 21% són 11.224,60€. Es

condiciona l'eficàcia d'aquest punt a l'aprovació de la corresponent modificació de pressupost.

Quart.  Determinar que, d’acord amb l’informe emès per la direcció facultativa l’aparició i aprovació dels

preus  contradictoris  suposa  un  increment  en  el  total  del  preu  d’adjudicació  de  les  obres,  d'un  que

representa un 6,3111% del preu del projecte, i que caldrà addicionar l'anterior percentatge de modificació.

Cinquè. Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària corresponent per import

de 11.224,60 euros.

Sisè.- - Requerir  al  contractista  perquè  en  el  termini  de  15  dies  ajusti  la  garantia  definitiva  perquè

mantingui la deguda proporció amb el nou preu del contracte modificat, d'acord amb l'article 99.3 del

TRLCSP.

Setè.- Donar comptes del present acord a la propera sessió plenària que se celebri.

Vuitè.-  Notificar aquest  acord als interessats per al  seu coneixement i  als efectes escaients amb

expressió dels recursos a que tinguin dret.

5.  Assumptes econòmics

5.1
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Tema: RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS

Antecedents

Vist que hi ha factures enregistrades a l’ajuntament corresponent a serveis prestats per tercers que

tenien contracte però que aquest ha finalitzat.  

Vist que els serveis s’han prestat efectivament, ja que les factures es troben conformades, i el preu

de facturació es correspon al del contracte finalitzat, sense que hi hagi un increment de preus, i per

tal de no causar un perjudici al contractista, 

Atès que hi ha consignació pressupostària suficient, 

La Junta de Govern Local adopta del següent ACORD:

RECONEIXER  les obligacions corresponents a la relació següent:

ADO-H/2018/6 per import de 5.077,41 euros

5.2

Tema: Aprovació de factures sense  aprovació de despesa prèvia

Antecedents

Vista la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de pagaments , que ha emès l’
intervenció Municipal
   ADO/H/2018/5 d'import 9.160,16 euros euros

Atès que la intervenció posa de manifest que no s’ha efectuat la reserva de crèdit adient, i per tant
s’haguéssin hagut de tramitar el corresponent expedient de contracte menor.

Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient.

Vista la conformitat atorgada a les factures.

Fonament de Dret:
Base 21 de les d’execució del pressupost 2018.
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La Junta de Govern Local adopta del següent ACORD:

CONVALIDAR l’acte d’aprovació de les despeses i  reconèixer les obligacions corresponents a la
relació de factures amb número :

  ADO/H/2018/5 d'import 9.160,16 euros

6. Assumptes de tràmit

6.1

Tema: Subvencions municipals per a l'any 2018

Antecedents

Primer. Vista l'acta de la Comissió Avaluadora de data 29 de maig de 2018 que literalment diu:

“...

1.- El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 30 de gener de 2018, va aprovar definitivament

les  bases  específiques  reguladores  de  la  concessió  de  subvencions  municipals  de  l'Ajuntament

d'Anglès per a l'any 2018 a atorgar per concurrència competitiva i va obrir la convocatòria pública a

partir de l'endemà de la publicació del text íntegre de les bases específiques en el Butlletí Oficial de la

Província.

2.- Les bases van ser publicades al BOP número 56 de 20 de març de 2018, essent el termini per

presentar les sol·licituds del 13 d'abril al 12 de maig de 2018.

3.- Finalitzat el termini  les següents entitats han presentat la sol·licitud,

RME Entitat CIF Data

registre/número

31 Club petanca Anglès G17269689 26/04/18

1-2018-001566-2

07 Club bàsquet Anglès G17967167 04/05/18

1-2018-001648-2

06 Club esportiu Anglès G17268392 05/05/18
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1-2018-001655-2

18 Associació  cultural  amateur  dansa-teatre

APSARAH

G55195101 05/05/18

1-2018-001656-2

35 Club canicross gosesport Catalunya G66050485 06/05/18

1-2018-001657-2

20 Associació de futbol Anglès-Terbrugent G55211023 08/05/18

1-2018-001693-2

26 Associació Vaux-Anglès G17824954 09/05/18

1-2018-001703-2

10 Agrupació sardanista i cultural Floricel G17117516 09/05/18

1-2018-001713-2

14 Club Patí Anglès G17796368 10/05/18

1-2018-001732-2

28 Grup per la recuperació de Sant Amanç J17941600 10/05/18

1-2018-001736-

04 AMPA Pompeu Fabra G17069824 10/05/18

1-2018-001753-2

25 Agrupació de voluntaris d'Anglès G17601733 10/05/18

1-2018-001754-2

09 Societat de caçadors esportius d'Anglès i

comarca

G17281510 10/05/18

1-2018-001755-2

11 Associació d'amics de Santa Bàrbara G17471988 10/05/18

1-2018-001756-2

27 Grup de teatre Bambolina d'Anglès G17296534 10/05/18
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1-2018-001757-2

15 Colla de geganters i grallers d'Anglès G17450891 11/05/18

1-2018-001769-2

05 Club waterpolo Anglès G17485509 11/05/18

1-2018-001770-2

08 Societat de pescadors d'Anglès i comarca G17271578 12/05/18

1-2018-001772-2

Vist el quadre annex, amb les puntuacions atorgades a cadascuna de les entitats sol·licitants.

Es proposa l'atorgament de les següents subvencions:

RME Entitat CIF Subvenció per Quantia €

31 Club petanca Anglès G17269689 Campionat de petanca a Anglès 1.500,00

07 Club bàsquet Anglès G17967167 Quota àrbitres, material esportiu i

obsequis

1.500,00

06 Club esportiu Anglès G17268392 Quota àrbitres i material esportiu 1.500,00

18 Associació  cultural  amateur

dansa-teatre APSARAH

G55195101 Material  per  l'obra  de  teatre

“Cinderfella”,  publicitat  i

assegurança RC

1.500,00

35 Club  canicross  gosesport

Catalunya

G66050485 1r.  Criterium  Mushing  Anglès,

material, obsequi als participants,

quota àrbitre

760,09

20 Associació de futbol Anglès-

Terbrugent

G55211023 Quota àrbitres i material esportiu 1.500,00

26 Associació Vaux-Anglès G17824954 Despeses  per  la  celebració  del 1.500,00
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25è aniversari de l'agermanament

10 Agrupació  sardanista  i

cultural Floricel

G17117516 64è aplec de la sardana 1.500,00

14 Club Patí Anglès G17796368 Material esportiu i obsequis 1.500,00

28 Grup per  la  recuperació  de

Sant Amanç

J17941600 Recuperació  de  l'antic  camí

d'accés a Sant Amanç

1.500,00

04 AMPA Pompeu Fabra G17069824 Celebració  de  la  diada  de  Sant

Jordi 2018

1.455,04

25 Agrupació  de  voluntaris

d'Anglès

G17601733 Material  per  les  classses

d'alfabetització  i  de  llengua

catalana

1.110,00

09 Societat  de  caçadors

esportius d'Anglès i comarca

G17281510 Neteja de carretres i repoblacions

d'animals

1.500,00

11 Associació d'amics de Santa

Bàrbara

G17471988 Obsequis de l'aplec i creació web 1.500,00

27 Grup  de  teatre  Bambolina

d'Anglès

G17296534 Despeses per les obres de teatre 1.500,00

15 Colla de geganters i grallers

d'Anglès

G17450891 Compra  del  remolc  pel

transport  dels  gegants

d'Anglès

1.500,00

05 Club waterpolo Anglès G17485509 Despeses  per  la

participació als campionats

de  Catalunya  de  natació  i

waterpolo

1.500,00

08 Societat  de  pescadors

d'Anglès i comarca

G17271578 Concurs de pesca infantil 1.262,18

”

Fonaments de dret
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Primer.  Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals de l'Ajuntament

d'Anglès per a l'any 2018 a atorgar per concurrència competitiva,  publicades al BOP número 56 de

20 de març de 2018.

Segon.  Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

La Junta de Govern Local adopta del següent ACORD:

Primer.- Concedir als beneficiaris que es relacionen a continuació les següents subvencions d'acord

amb el detall que segueix, fonamentat en l'acta que consta a la part expositiva d'aquest acord:

RME Entitat CIF Subvenció per Quantia €

31 Club petanca Anglès G17269689 Campionat de petanca a Anglès 1.500,00

07 Club bàsquet Anglès G17967167 Quota àrbitres, material esportiu i

obsequis

1.500,00

06 Club esportiu Anglès G17268392 Quota àrbitres i material esportiu 1.500,00

18 Associació  cultural  amateur

dansa-teatre APSARAH

G55195101 Material  per  l'obra  de  teatre

“Cinderfella”,  publicitat  i

assegurança RC

1.500,00

35 Club  canicross  gosesport

Catalunya

G66050485 1r.  Criterium  Mushing  Anglès,

material,  obsequi  als  participants,

quota àrbitre

760,09

20 Associació de futbol Anglès-

Terbrugent

G55211023 Quota àrbitres i material esportiu 1.500,00

26 Associació Vaux-Anglès G17824954 Despeses  per  la  celebració  del

25è aniversari de l'agermanament

1.500,00

10 Agrupació  sardanista  i

cultural Floricel

G17117516 64è aplec de la sardana 1.500,00

14 Club Patí Anglès G17796368 Material esportiu i obsequis 1.500,00

28 Grup per  la  recuperació  de J17941600 Recuperació  de  l'antic  camí 1.500,00
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Sant Amanç d'accés a Sant Amanç

04 AMPA Pompeu Fabra G17069824 Celebració  de  la  diada  de  Sant

Jordi 2018

1.455,04

25 Agrupació  de  voluntaris

d'Anglès

G17601733 Material  per  les  classses

d'alfabetització  i  de  llengua

catalana

1.110,00

09 Societat  de  caçadors

esportius d'Anglès i comarca

G17281510 Neteja de carretres i repoblacions

d'animals

1.500,00

11 Associació d'amics de Santa

Bàrbara

G17471988 Obsequis de l'aplec i creació web 1.500,00

27 Grup  de  teatre  Bambolina

d'Anglès

G17296534 Despeses per les obres de teatre 1.500,00

15 Colla de geganters i grallers

d'Anglès

G17450891 Compra  del  remolc  pel  transport

dels gegants d'Anglès

1.500,00

05 Club waterpolo Anglès G17485509 Despeses  per  la  participació  als

campionats  de  Catalunya  de

natació i waterpolo

1.500,00

08 Societat  de  pescadors

d'Anglès i comarca

G17271578 Concurs de pesca infantil 1.262,18

Segon.-  Disposar  la  despesa  de 12.522,27€  amb càrrec  a  l'aplicació  pressupostària  341.48000,

subvenció a entitats esportives, per vinculació jurídica,  i la despesa de 13.065,04€ amb càrrec a

l'aplicació pressupostària 334.48003 Transferències a entitats culturals, del pressupost de 2018.

Tercer.- Informar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el

termini  d'un  mes  no  manifesten  el  contrari,  s'entendrà  acceptada  la  subvenció,  així  com  les

condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

Quart.-  Condicionar  el  lliurament  de  la  subvenció  a  l'acompliment  del  punt  9  de  les  Bases

específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals de l'Ajuntament d'Anglès per a

l'any 2018,   i  a la justificació de l'objecte de la subvenció dintre del termini que finalitza el dia 31 de
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gener de 2019, mitjançant el model del compte justificatiu normalitzat, una memòria de la realització

de l'actuació subvencionada i fotocòpies de les factures objecte de l’activitat subvencionada.

Cinquè.- Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de l'Ajuntament

d'Anglès amb la quantia atorgada i l'objecte que subvenciona  en qualsevol acte, publicitat o difusió,

mitjançant la seva publicació a la pàgina web, pel facebook, material gràfic, cartells o tríptics.

Sisè.- Notificar als beneficiaris de les subvencions el present acord

Setè.- Comunicar-ho al departament de tresoreria i intervenció, a l'àrea de subvencions i a la BDNS,

pels efectes oportuns.

6.2

Tema: Bonificació pel  trasllat  de restes del  cementiri vell  al nou d'Anglès 

Antecedents

Vist l’acord de Junta de Govern de data 10 de juny de 2010, concedint al Sr. A. C. O. el dret funerari
d’ús del nínxol número 33 de la Plataforma B, Sector Sud, per poder fer el trasllat de restes del nínxol
número 1019 del cementiri vell.

Vist la instància presentada en data 7 d’octubre de 2016 i registre d’entrada número 3049 del Sr A. C.
P. en representació de la Sra M. P. S.  manifestant que es va procedir a fer el trasllat de restes del
cementiri vell al nou aprofitant que inhumaven el seu marit  A.C. O. que va morir el 17 de setembre de
2016 i que va assumir les despeses del trasllat. Per això demana que l’Ajuntament li aboni la despesa
del trasllat per import de 192,20 €.

Vist la conformitat del departament d'Intervenció, pel que existeix consignació suficient a la partida
164  21200  de  reparació  i  conservació  de  cementiri  del  Pressupost  municipal  vigent  per  a  la
contractació esmentada, 

Fonaments de dret

Primer.- Reglament del cementiri  municipal vigent, aprovat i publicat en el BOP  numero 21,  data 30
de gener del 2008, on diu:

- Article 37 en relació a l'autorització per exhumació de restes:

=» .../.. 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.
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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.

Tercer.-  Ordenança  fiscal  numero  10  de  taxa  de  conservació  cementiri  i  serveis  fúnebres  i

concessions, Article 7è  bonificacions a la quota: Els serveis funeraris de la reducció de les despulles i

el trasllat del cementiri vell al nou cementiri, gaudiran d’una bonificació del 100% de la taxa del servei

corresponent.

Quart.-  L'adopció  del  present  acord  és  competència  d'aquesta  Junta  de  Govern,  en  virtut  de  la
delegació efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 172 de 19 de juny de 2015 i donat compte al Ple de
23 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local adopta del següent ACORD:

Primer.- - Aprovar l’abonament de la bonificació del trasllat de restes de 192,20 € per la reducció de
despulles del nínxol 1019 del cementiri vell  per  traslladar-les al nínxol 33 de la plataforma B Sector
Sud del cementiri nou, a favor de la Sra M. P. S.  

Segon.- Notificar el present acord a la interessada i als serveis econòmics per al seu coneixement i
efectes.

7.  Assumptes urgents.

- No n’hi ha

I,  no  havent-hi  més assumptes  per  a  tractar,  el  Sr  Alcalde accidental,  aixeca  la  sessió  a  l'hora

esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària, en dono fe.

L'alcalde accidental,          La secretària,

Josep Casadellà Turon          Sandra Pinos Martínez
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