
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

.: Número : 13

.: Caràcter : Extraordinària

.: Tipus :  Junta de Govern

.: Data :  28.06.2018

.: Lloc : Ajuntament d'Anglès

.: Hora d'inici:  18:30 hores

.: Hora d'acabament: 20:00 hores

.: Convocatòria: 1a. 

HI ASSISTEIXEN:

: Presideix: Astrid 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. Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.       

2.  Contractació

3.  Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

4.  Assumptes econòmics.

5.  Assumptes de tràmit  

6.  Assumptes urgents.
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1.-   Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.

-

2. - Contractació

-

3. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

3.1

TEMA:  Concessió de llicència urbanística per a la construcció d’un mur de formigó armat a l’habitatge del

carrer Gironella, 18

Antecedents 

1) En data 22 de febrer de 2018 i mitjançant instància amb registre d’entrada núm.1-2018-00757, en el

marc de la sol·licitud i concessió de la corresponent autorització urbanística municipal, s’ha presentat la

següent documentació:

 Projecte de construcció d’un mur de formigó armat signat per l’arquitecte tècnic Miquel Masallera

Mirabet i amb número de visat V/O,18,0004 de data 13/02/2018.

 Full d’ assumpció de la direcció de les obres signat i de coordinació de seguretat i salut pel tècnic

redactor i amb el mateix número de visat. 

 Estudi bàsic de seguretat i salut i estudi de gestió de residus (incorporats en el projecte)

2) En data 22 de març de 2018 el tècnic del CCS emet un informe desfavorable per manca de justificació

de l’art. 120  i 121 de les NNUU del POUM. Amb motiu d’aquest informe es requereix per decret d’alcaldia

núm. 299 de 13 d’abril de 2018 que s’aporti la documentació.

3)  En  data  09  de  maig  de  2018 i  mitjançant  instància  amb registre  d’entrada  1-2018-1715,  es  va

presentar resposta al requeriment efectuat. La documentació aportada consta de:

1. Memòria explicativa de la documentació i justificació normativa.

2. Programa de control de qualitat, visat pel mateix tècnic redactor.

3. Plànol de seccions de l’element a construir.
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4)  En  data  7 de  juny  de 2018 el  tècnic  del  CCS emet  un  informe desfavorable  per  insuficiència  de

justificació de l’art.  120 de les NNUU del POUM. Amb motiu d’aquest informe es requereix per decret

d’alcaldia núm. 393 de 8 de juny 2018 que s’aporti la documentació.

5) En data 19 de juny de 2018 es presenta per part del tècnic redactor del projecte una documentació

justificativa del compliment de l’article 120 de les NNUU del POUM.

6) En data 26 de juny de 2018 l’arquitecte municipal ha emès informe favorable, 

«=Pel què fa al compliment de la normativa urbanística municipal vigent

Revisat  el  projecte,  es  comprova que la normativa  d’aplicació  d’aquesta  obra  és l’article  179 de les

normes urbanístiques del POUM pel que fa a la normativa general i als articles 120 i 121. 

L’explicació  aportada en la documentació  annexa exposa que “l’actuació ha de servir  per protegir  la

parcel·la  d’esllavissades”.  Aquesta  situació  s’aprecia  en  la  secció  de  la  part  posterior  (exterior  a  la

parcel·la) de l’element a construir.  Aquest talús presenta un traçat irregular i  d’una alçada superior a

l’alçada admesa en aquests moments al planejament vigent pel moviment de terres.  

Per altre costat, a la documentació s’exposa que l’alçada vista del mur a construir és inferior al màxim

permès per la normativa en cas d’excavació en el  límit  (2,20 m) i  inferior al  mur dels veïns (amb la

mateixa finalitat). A la part superior del mur s’ha previst una tanca amb les característiques admeses en

el planejament.

En  relació  amb  els  apartats  anteriors,  s’exposa  que  SI és  possible  d’informar  FAVORABLEMENT la

documentació presentada i, conseqüentment, atorgar la corresponent llicència municipal d’obres»=

7) Consta en l’expedient informe jurídic de data 28 de juny de 2018 

Característiques de l’obra que se sol·licita.

D’acord amb el projecte tècnic presentat, les obres que es volen realitzar consisteixen en:

 Construcció d’un mur de contenció de terres i tancament de parcel·la de formigó armat, per tal

d’evitar les esllavissades i ordenar i endreçar la part del darrera de l’habitatge.

D’acord amb el projecte tècnic, el pressupost de les obres que es volen executar suma la quantitat de

8.428,87€.

D’acord amb la fitxa de gestió de residus annexa al projecte presentat, es preveuen 65 Tn de residus, i la

fiança municipal a dipositar per a la gestió de residus és l’especificada en el quadre de liquidació.

Fonaments de dret
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En data 19 de juliol de 2012, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, va aprovar definitivament el

POUM d’Anglès i es va publicar al DOGC el 16 d’octubre del 2012.  

La finca sobre la que s’actua està classificada com a sòl urbà i qualificada com a 6a segons el vigent

planejament general.

En el projecte presentat es presenta l’estudi bàsic de seguretat i salut i l’estudi de gestió de residus.

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

PRIMER.-Concedir  llicència urbanística per a la construcció d’un mur de formigó armat a l’habitatge del

carret  Gironella,  18,  d’acord  amb  l’informe  favorable  del  SSTT  i  el  projecte  i  la  documentació

complementària presentada.

SEGON.- Aprovar la liquidació corresponent d’acord amb les Ordenances fiscals vigents: 

IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS  I OBRES

Pressupsot obra: 8.428,87€  ICIO 3,75% 

316,08€

Taxa per llicència ((més de 6.000€ fins a 10.000€) 181,710

Finança de runes i residus (Decret 89/2010, de 29 de juny 9,21 Tn) 150,00

TOTAL 647,78€ 

TERCER.- Requerir a l’interessat que abans de l’inici de les obres caldrà aportar la següent documentació: 

a) Abans de l’inici caldrà presentar a l’ajuntament l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de

les obres D’acord amb l’art. 37.3 del Decret 64/2014 de 13 de maig.

b)  Abans de l’inici  caldrà  dipositar  una fiança  de 150 € (segons  fitxa  del  mateix  projecte  tècnic)  en

concepte de la correcta gestió de residus, la qual es retornarà al promotor (prèvia sol·licitud), sempre i

quan es justifiqui documentalment que els residus de la construcció s’han dipositat a un dipòsit controlat

de residus de la construcció (incorporada al quadre de liquidació).

c)  Abans  de  l’inici  caldrà  aportar  el  nomenament  del  contractista  amb,  si  s’escau,  la  corresponent

declaració d’aquest d’estar donat d’alta d’IAE.

d) D’acord amb l’art. 37.3 del Decret 64/2014, una vegada finalitzades les obres, s’haurà d’entregar a

l’ajuntament una còpia del certificat de final d’obres expedit per la direcció facultativa.
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QUART.- Donar trasllat  del present acord a la persona interessada, al  redactor del projecte Sr.  Miquel

Masallera, i al departament de Tresoreria, pel seu coneixements i efectes

3.2

TEMA: Aprovació de la certificació d'obra núm.1 i última de l'actuació de «Millora del paviment del

final del carrer Moli (inclòs dins l’actuació del Pla de Barris)  

Antecedents

1.-  En  data  febrer  2018,  els  serveis  tècnics  municipals  van  elaborar  una  Memòria  valorada  per  la

realització d’unes obres al final del carrer Molí, en la qual es constata que no hi ha edificis que hi donin

façana,  i  tot  i  formar  part  del  Barri  Antic,  resta  sense pavimentar.  Amb  aquesta  actuació  es  pretén

mantenir  aquest  aspecte  però  intentant  millorar  el  paviment   de  sauló  existent  per  tal  de  reduir  el

manteniment de la zona i millorar la seva accessibilitat.

2)  En data  15 de març  de 2018.  La Junta de Govern va aprovar  la  memòria valorada i  adjudicar el

contracte menor d’obres a la mercantil AGLOMERATS GIRONA, SA , amb CIF A17207168, i un pressupost

d’execució de 21.739,80 Euros (17.966,78€ + 3.773,02 d’IVA al 21%) 

3.-En data data 22 de juny de 2018 i RE 2398-4  la mercantil AGLOMERATS GIRONA, SA,  presenta  la

certificació núm. 1 i última, corresponent a  les obres que s’han realitzat durant el més de maig de 2018, i

la factura A-2018-161 de data 15 de maig de 2018 pel mateix import ( RE 2398-2 de 22 062018) 

4.- Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecta tècnica municipal de data 26 de juny de 2018,

relatiu a la certificació d’obra núm.1 i última i la factura associada 

Fonaments de dret

1.- Article 232 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per la Llei

3/2011, de 14 d novembre. 

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:
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Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm.1 i  última de data 22 de maig de 2018, presentada per la

mercantil  AGLOMERATS  GIRONA,  SA,  amb  CIF  A17207168,  per  un  import  de  21.739,80  Euros,

corresponent a les obres realitzades durant el mes de maig. 

Segon.-  Aprovar  la  factura  número  A-2108-161 de  15  de  juny  de  2018,  per  import  de  21.739,80€

(17.966,78€ + 3.773,02 d’IVA al 21%)  de l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida 1532. 60900

«Pla de Barris- carrer Molí»  del pressupost ordinari vigent.

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

municipals. 

3.3

Tema:  Aprovació  de  la  certificació  núm.2  de  les  obres  de  Rehabilitació  de  l’edifici  de  can

Verdaguer i el seu entorn, inclòs dins del “Programa Pla de Barris” 

Antecedents

1. Vist l'expedient de contractació  de les obres de Rehabilitació de l’edifici de can Verdaguer i el seu

entorn, a favor de la mercantil EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL,  amb NIF B17612748, la qual va

resultar  l’adjudicatària  de  les  obres  per  un  import  total  de  263.289,95€  (217.595,00  +  21%  IVA

45.695,95€) 

2. Vista la certificació d'obra núm. 2  presentada per la mercantil  EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL

en data 26 de juny de 2018  i RE núm.2438-1 en duplicat exemplar, per un import de 159.305,39€

corresponent a les obres realitzades durant el mes de juny de 2018. S'adjunta la factura núm. 84 del

mateix import de data 25.06.2018

3. Vista la conformitat de la direcció facultativa Sr. Joaquim Pla Ros (arquitecte) i Àngel Molina Segura

(aparellador) al pagament de la certificació, de data 25 de juny  de 2018.

4. Vist l'informe tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 26 de juny de 2018, relatiu a la

certificació  d’obra núm. 2 presentada per la mercantil  EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL

Fonaments de dret

1.- Article 232 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per la Llei

3/2011, de 14 de novembre. 
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La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm.2 de data 25 de juny de 2018,  per  un import de 159.305,39€

IVA inclòs, corresponent a les obres efectuades durant  el  mes juny,  pels  conceptes que consten a la

mateixa.

Segon.-Aprovar la factura número 84 de  25 de juny de 2018, per import de 159.305,39€  (131.657,35 +

27.648,04) € d’IVA) de l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida 933 63202 «Pla de Barris -Centre

Cívic can Verdaguer» del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar  el  present  acord  a  les  persones  interessades,  al  departament  d'intervenció  i  al

departament de  subvencions, pel seu coneixement i efectes.  

3.4

Tema: Aprovació de la quarta i última  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. 4  i última presentada per la mercantil  amb data 26 de juny de 2018 i RE

núm. 2437-1 per un import de 53.617,26€  corresponent a les obres realitzades durant el mes juny de

2018. 

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

25 de juny de 2018.

Vist l'informe tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 26 de juny de 2018, relatiu a la

l’aprovació de la certificació d’obra núm. 4  i última així com la factura corresponent núm. 2181020, de

data 25 de juny de 2018, presentada per la mercantil Pere Boada Comas, SL, 

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 

Article  232 i  concordants del  Text  refós  de la  Llei  de contractes  del  sector  públic  aprovat  per la  Llei

3/2011, de 14 de novembre. 
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La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

Primer.- Aprovar  la certificació d'obra núm.4 i  última de data 25 de juny de 2018, per  un import  de

53.617,26€   IVA inclòs, corresponent a les despeses efectuades pels conceptes que consten a la mateixa

Segon.-  Aprovar la factura número 2181020 de 25 de juny de 2018, per import de  53.617,26€ Euros

(44.311,78€ + 9.305,48 d’IVA) de l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida 1532. 60900 «Pla de

Barris – Carrer Molí «» del pressupost vigent.

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

municipals. 

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

3.5

Tema: Aprovació de la certificació d'obra núm.7 de l'actuació número 1. del Projecte de Millora del

Nucli Antic d'Anglès. (Pla de Barris)

Antecedents

1.- Vist l'expedient de contractació  de les obres d’ampliació de voreres del Barri Antic (actuació núm. 1)  la

societat ARTíFEX INFRAESTRUCTURES, SL, amb NIF B65675365, va resultar l’adjudicatària de les obres

per un import total de 341.434,17€ (282.177,00 + 59.257.17€ IVA ).

2.- Vista la certificació d'obra núm.7 de data 28 de maig de 2018, presentada per duplicat per la mercantil

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, S.L. amb data 5 de juny de 2018 i  RE núm. 2095-1, per un import de

47.944,37, corresponent a les obres realitzades durant el mes d’abril de 2018; i la factura número 01049

de 29.05.18 pel mateix import (RE:1996-2 de 30/05/18).

3.- Vista la conformitat del director de l'obra Sr. Joaquim Pla Ros, al pagament de la certificació, de data 28

de maig de 2018.

4.- Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 26 de juny de 2018, relatiu a la

certificació d’obra núm. 7  i a la factura associada.

Fonaments de dret
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1.- L’òrgan competent per la tramitació de l’expedient de la contractació de les obres de l’ampliació de les

voreres del Barri Antic és la Junta de Govern Local, per delegació d’acord de Ple de 30 de maig de 2017.

2.- Article 232 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per la Llei

3/2011, de 14 de novembre. 

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm.7 de data 28 de maig de 2018, presentada per la mercantil

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, S.L. amb data 05 de juny de 2018 i RE núm. 2095-1, per un import de

47.944,37€  corresponent a les obres realitzades durant el mes d’abril de 2018; 

Segon.- Aprovar la factura número 01049 de 29 de maig de 2018, per import de 47.944,37€  (39.623,45

€ + 8.320,92 d’IVA)  de l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida 1532. 61901 «Pla de Barris –

Voreres Cas Antic»  del pressupost vigent.

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

municipals. 

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

3.6

Tema: Aprovació de la certificació d'obra núm.8 de l'actuació número 1. del Projecte de Millora del

Nucli Antic d'Anglès. (Pla de Barris)

Antecedents

1.- Vist l'expedient de contractació  de les obres d’ampliació de voreres del Barri Antic (actuació núm. 1)  la

societat ARTíFEX INFRAESTRUCTURES, SL, amb NIF B65675365, va resultar l’adjudicatària de les obres

per un import total de 341.434,17€ (282.177,00 + 59.257.17€ IVA ).

2.- Vista la certificació d'obra núm.8 de data 22 de juny de 2018, presentada per la mercantil ARTÍFEX

INFRAESTRUCTURES, SL,  amb data 26 de juny de 2018 i RE núm. 2440-1, per un import de 225.456,12€

corresponent  a les  obres  realitzades durant  el  mes de juny de 2018;  i  la  factura  número 01080 de

25.06.18 pel mateix import (RE:2413-2- de 25/06/18).
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3.- Vista la conformitat del director de l'obra Sr. Joaquim Pla Ros, al pagament de la certificació, de data 22

de juny de 2018.

4.- Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 26 de juny de 2018, relatiu a la

certificació d’obra núm. 8  i a la factura associada.

Fonaments de dret

1.- L’òrgan competent per la tramitació de l’expedient de la contractació de les obres de l’ampliació de les

voreres del Barri Antic és la Junta de Govern Local, per delegació d’acord de Ple de 30 de maig de 2017.

2.- Article 232 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per la Llei

3/2011, de 14 de novembre. 

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm.8 de data 22 de juny de 2018, presentada per la mercantil

ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, SL, amb data 26 de juny de 2018 i RE núm. 2440-1, per un import de

225.456,12€   corresponent a les obres realitzades durant el mes de juny de 2018.

Segon.-  Aprovar  la  factura  número 01080 de 25 de juny  de 2018,  per  import  de  225.456,12 Euros

(186.327,37 + 39.128,75 d’IVA) de l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida 1532. 61901 «Pla de

Barris – Voreres Cas Antic»  del pressupost vigent.

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

municipals. 

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

3.7

Tema: Aprovació de les certificacions d'obra núm.1 i 2  de l'actuació número 8 del Projecte de

Millora del Nucli  Antic d'Anglès. (Pla de Barris)  relatiu  a la millora de la xarxa de distribució

elèctrica.

Antecedents
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1)  La  Junta  de  Govern  Local,  en  data  16  de  novembre  de  2017  va  acordar  l’adjudicar  a  COMSA

INSTAL·LACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU, el contracte menor de serveis per l’execució de les

noves  instal·lacions  elèctriques  del  nucli  antic,  per  un  import  total  d’execució  de  57.514,07  Euros

( 47.532,29€ + 9.981,78€)

2.- Vista la certificació d'obra núm.1 de data 19 de juny de 2018  presentada per  la mercantil COMSA

INSTAL·LACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU, presentada amb data 21 de juny de 2018 i RE núm.

2374-1,  per  un  import  de  40.574,64€ (IVA  exclòs),  corresponent  a  les  obres  realitzades  fins  a  data

19.06.18; i la factura número 0000181459 de 22.06.18 pel mateix import (R2402- de 22.06.18)

4.- Vista la certificació d’obra núm. 2 de data 26 de juny de 2018, presentada per  la mercantil COMSA

INSTAL·LACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU, en data 26 de juny de 2018 i RE núm. 2444-1, per un

import de 6.352,78€ (IVA exclòs), corresponent a les obres realitzades fins a data 26 de juny de 2018 i   la

factura núm. 181461 de data 26.06.18 pel mateix import.

3.-  Vist  l'informe tècnic de conformitat de l’arquitecta tècnica municipal de data 27 de juny de 2018,

relatiu a la certificació d’obra núm.1 i 2  i a les factures associades

a) Els preus unitaris de les partides certificades s’ajusten al pressupost adjudicat.

b) El nombre d’unitats d’obra certificada a origen per import de 46.927,42  IVA exclòs, no supera 

l’import  d’adjudicació,  que  suposa  un  volum  d’obres  executada  entorn  del  98,73%  sobre  

l’adjudicat. 

c) Resten pendent únicament la realització del CFO per a nova instal·lació i part dels plànols as   

built de les línies BT soterrades que no s’han presentat

d) El document es troba correctament subscrit per l’empresa contractista.

En conseqüència s’informa favorablement,  per tal  que es pugui  procedir  a l’aprovació de les factures

corresponent per un import de  40.574,64€ (primera certificació) i  6.352,78€ (segona certificació)  IVA

exclòs 

Fonaments de dret

1.-  Article 232 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per la Llei

3/2011, de 14 de novembre. 

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:
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Primer.- APROVAR la certificació d'obra núm.1 de data 19 de juny de 2018, presentada per la mercantil

COMSA INSTAL·LACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU, amb data 21 de juny de 2018  i RE núm. 374-

1, per un import de 49.095,31 Euros (IVA inclòs) 

Segon.-  Aprovar la factura número 0000181459 de 22 de juny de 2018,  corresponent  a la primera

certificació, per un import de 49.095,31 Euros ( 40.574,64€ + 8.520,67 d’IVA) de l'empresa adjudicatària

amb càrrec a la partida 165 63301 «Pla de Barris- Infraestructures elèctriques « del pressupost  vigent.

Tercer.- APROVAR la certificació d'obra núm.2 de data 26 de juny de 2018, presentada per la mercantil

COMSA INSTAL·LACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU, amb data 27 de juny de 2018  i RE núm.

2444-1 per un import de 7.686,86€ IVA inclòs  

Quart.- Aprovar la factura número 181461 de 26 de juny de 2018,  corresponent a la segona certificació,

per un import de 7.686,86 Euros ( 6.352,78 + 1.334,08 d’IVA) de l'empresa adjudicatària amb càrrec a la

partida 165 63301 «Pla de Barris- Infraestructures elèctriques « del pressupost  vigent.

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

municipals. 

3.8

Tema: Aprovació de la certificació núm.1 i última de les obres de Millora del paviment dels carrers

Estret i Castell inclòs dins del “Programa Pla de Barris” 

Antecedents

1.  En  data  15  de  març  de  2018,  la  Junta  de  Govern  Local  adjudica  a  la  mercantil  EXCAVACIONES

AMPURDAN 2000, SL, amb CIF B17612748, un contracte menor d’obres per a millora de la paviment dels

carrers Estret i Castell, amb un pressupost d’execució de  42.244,57 Euros (34.912,87€ + 7.331,70 €

d’IVA) 

2) En data 28 de juny de 2018 i RE 2476  la societat EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL, presenta la 1a

i última certificació de les obres de Millora del paviment des carrers Estret i  Castell,  per un import de

42.244,57€ per les obres realitzades durant el  mes de juny. S’adjunta la factura núm. 87 per mateix

import de data 27 de juny de 2018. 

3. Vista la conformitat de la direcció facultativa al pagament de la certificació, de 28 de juny  de 2018.

4. Vist l'informe tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 28 de juny de 2018, relatiu a la

certificació  d’obra núm. 1a i última presentada per la mercantil  EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL
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5.  Atès  que  l’òrgan  competent  per  la  tramitació  de  l’expedient  de  la  contractació  de  les  obres  de

rehabilitació de l’edifici de Can Verdaguer i el seu entorn,  és la Junta de Govern, per delegació d’acord de

Ple de 30 de maig de 2017.

Fonaments de dret

1.- Article 232 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per la Llei

3/2011, de 14 de novembre. 

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm 1 i última  de data 28 de juny de 2018,  per  un import de

42.244,57€  IVA inclòs, corresponent  a  les  obres  efectuades durant  el  mes juny,  pels  conceptes  que

consten a la mateixa.

Segon.-Aprovar la factura número 87 de 27 de juny de 2018, per import de 42.244,57 Euros ( 34.912,87€

+ 7.331,70€  € d’IVA)  de l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida 1532 6190 «Pla de Barris

-Voreres Barri Antic « del pressupost vigent.

Tercer.- Notificar  el  present  acord  a  les  persones  interessades,  al  departament  d'intervenció  i  al

departament de  subvencions, pel seu coneixement i efectes.  

3.9

Tema:  Aprovació de la certificació núm.2 de les obres de la reforma de l’antic Ajuntament com a Hotel

d’Entitats, inclòs dins del “Programa Pla de Barris” 

Antecedents

1. Vist l'expedient de contractació  de les obres de reforma de l’antic ajuntament com a Hotel d’entitats a

favor de la mercantil  EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL,  amb NIF B17612748, la qual va resultar

l’adjudicatària de les obres per un import total de 117.067,50€ ( 96.750,00 + 20.317,50€ d’IVA) 

2. Vista la certificació d'obra núm. 2 presentada per la mercantil  EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL en

data 27 de juny de 2018 i RE núm. 2474 en triplicat exemplar, per un import de 92.064.45€ corresponent

a les obres realitzades durant el mes juny de 2018. S'adjunta la factura núm. 86 del mateix import de data

28 de juny de 2018.

3. Vista la conformitat de la direcció facultativa al pagament de la certificació, de data 27 de juny de 2018.
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4. Atès que l’òrgan competent per l’adopció del present acord és la Junta de Govern, d’acord amb allò que

estableix la disposició 2a de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic 

Fonaments de dret

Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic, el qual es transposa l’ordenament jurídic

espanyol a  les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26   de

febrer de 2014 

La  secretària  accidental  informa  que  la  present  certificació  no  té  informe  tècnic  previ  ni  ha  estat

fiscalitzada per la intervenció municipal, i fa els advertiments legals oportuns.

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar la certificació d'obra núm. 2 de data 27 de juny de 2018, per  un import de 92.064,45€

corresponent a les despeses efectuades durant el mes juny pels conceptes que consten a la mateixa .

SEGON.-  Aprovar la factura número 86 de data 25 de juny de 2018, per import de  92.064,45 Euros

(76.086,32€ +  15.978,12  d’IVA)  de  l'empresa  EXCAVACIONES AMPURDAN 2000,  SLamb càrrec  a  la

partida 933. 63200 «Pla de Barris – Hotel entitats del pressupost vigent.

TERCER.-  Donar trasllat del present acord a les persones interessades, al departament d'intervenció i al

departament de  subvencions, pel seu coneixement i efectes.  

4.  Assumptes econòmics

4.1

Tema: Aprovació dels comptes anuals de la gestió recaptatòria de tributs realitzada pel Consell

Comarcal de la Selva corresponents a l'exercici 2017

Antecedents de fet:

Vist que el Consell Comarcal de la Selva ha tramès a l’Ajuntament d'Anglès el compte de la gestió de

recaptació corresponent als tributs delegats de l’exercici 2017 que s'annexa, que inclou: 

1. Competències exercides

2. Taxes per la prestació del servei

3. Resultats del Servei de Gestió Tributària i Cadastral
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4. Multes i sancions

5. Comptes de Recaptació

Vist  l’informe favorable  de  la  tresoreria,  de  data  27 de  juny  de  2018,  en  el  que es  contemplen  les

conciliacions efectuades, que literalment diu:

«Vista la necessitat de conciliació entre el compte de recaptació i la comptabilitat de l’Ajuntament d’Anglès.

Atès que s’ha rebut el compte de recaptació en data 12 de juny de 2018 (número de registre d'entrada: 1-

2018-002189-2),  a  continuació  es  detallen  els  assentaments  realitzats  per  efectuar  la  conciliació

esmentada en l’anterior paràgraf. 

Amb aquesta conciliació es pot afirmar que els estats comptables d’ingressos delegats estan conciliats

amb el compte de recaptació. 

En conseqüència s’informa favorablement el compte de recaptació presentat pel Consell Comarcal de la

Selva, amb el següent detall:

Compte de recaptació del 2017 (any DR):

Valor anterior Càrrecs Ingressos Baixes Pendent a 
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N. Operac ió Apl ic ac ió Saldo c omptabi l i tat  PENDENT segons  CC Diferenc ia Des cripc ió Doc umen t Rect i f i cació Opreac ió

1200690000823 i 120171000007 2009 01 33100 152,59 € 164,16 € 11,57 € Alta per conciliació 008TXP090R 120181000422

120121000294 2009 01 55000 143,82 € 0,00 € -143,82 € Baixa per conciliació 008VAR0909 120181000423

120171000009 2009 01 55000 69,08 € 0,00 € -69,08 € Baixa per concilliació 008VAR0909 120181000424

120151001083 2009 04 31900 78,57 € 67,00 € -11,57 € Baixa per conciliació 008TXP090R 120181000425

2011 02 39100 0,00 € 175,76 € 175,76 € Alta per conciliació MULTES 120181000426

120120000750 2012 39190 835,95 € 638,28 € -197,67 € Baixa per conciliació MULTES 120181000427

120140001528 i 120151001120 2014 30200 1.429,12 € 1.510,74 € 81,62 € Alta per conciliació 008GEN1412 120181000428

120140001530 2014 30200 1.603,42 € 1.562,61 € -40,81 € Baixa per conciliació 008GEN1412 120181000429
120140001532 2014 30200 1.678,76 € 1.637,95 € -40,81 € Baixa per conciliació 008GEN1412 120181000430

120150000634 2015 11300 65.113,05 € 63.215,73 € -1.897,32 € Baixa per conciliació 008URB150R 120181000431

120150000335 2015 11500 19.099,85 € 18.933,14 € -166,71 € Baixa per conciliació 008VEH150R 120181000432

120160000706 2016 11300 71.294,62 € 69.173,58 € -2.121,04 € Baixa per conciliació 008URB160R 120181000433

120160000206 2016 11500 23.911,30 € 23.816,50 € -94,80 € Baixa per conciliació 008VEH160R 120181000434

120160000568 2016 30200 1.087,96 € 1.174,46 € 86,50 € Alta per conciliació 008GEN1608 120181000435

120160000570 2016 30200 1.203,93 € 1.146,18 € -57,75 € Baixa per conciliació 008GEN1608 120181000436

120160000572 2016 30200 1.207,21 € 1.178,46 € -28,75 € Baixa per conciliació 008GEN1608 120181000437

120160001038 2016 30200 4.409,82 € 4.408,07 € -1,75 € Baixa per conciliació 008ESC163R 120181000438

120160001500 2016 30200 5.244,15 € 5.112,15 € -132,00 € Baixa per conciliació 008ESC164R 120181000439
120160001840 2016 39120 6.731,14 € 12.266,20 € 5.535,06 € Alta per conciliació MULTES 120181000440

120170000463 2017 11200 676,00 € 45,71 € -630,29 € Baixa per conciliació 008RUS170R 120181000441

120170000613 2017 11300 119.944,25 € 119.755,95 € -188,30 € Baixa per conciliació 008URB170R 120181000442

120170000248 2017 11500 38.637,53 € 37.858,78 € -778,75 € Baixa per conciliació 008VEH170R 120181000443

120170000367 2017 30200 6.557,79 € 6.522,79 € -35,00 € Baixa per conciliació 008ESC171R 120181000444

120170000197 2017 31300 874,06 € 793,81 € -80,25 € Baixa per conciliació 008PIS171R 120181000445

120170000199 2017 31300 415,00 € 230,00 € -185,00 € Baixa per conciliació 008PIS170R 120181000446

120170000461 2017 31300 742,00 € 713,00 € -29,00 € Baixa per conciliació 008PIS172R 120181000447

120170001635 2017 39120 2.431,42 € 0,00 € -2.431,42 € Baixa per conciliació MULTES 16 120181000448
120170001636 2017 039120 24.995,96 € 17.305,00 € -7.690,96 € Baixa per conciliació MULTES 17 120181000449

TOTAL -11.162,34 €



compte

Voluntària Executiva Voluntària Executiva Voluntària Executiva

0,00 3.087.065,64 € 31.456,13

€

2.614.219,78 € 66.228,27

€

125.093,12 € 2.568,97 € 310.411,63 €

Compte de recaptació del 2017 (resumida endarreriments):

Valor anterior Càrrecs Ingressos Baixes Pendent a compte

Voluntària Executiva Voluntària Executiva Voluntària Executiva

1.291.543,72

€

2.767,50 € 0,00 € 153.250,37 € 147.582,42 € 20.002,58 € 73.159,81 € 900.316,04 €

» 

Fonaments de dret:

L’article 21.1.s) de la Llei 7/1985.

El decret 172 de 19 de juny, en el qual es delega a la Junta de Govern Local l'aprovació del compte de

recaptació.

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

Primer.- APROVAR les operacions comptables realitzades per efectuar la conciliació entre el compte de

recaptació i la comptabilitat detallades en l'informe de tresoreria transcrit en els antecedents d'aquesta

mateixa proposta. 

Segon.- APROVAR el compte de gestió recaptatòria de l'exercici 2017 que es reflecteix  en l'informe de

gestió del Consell Comarcal que s'adjunta, i que presenta el recaptació amb el següent detall:

Compte de recaptació del 2017 (any DR):

Valor anterior Càrrecs Ingressos Baixes Pendent a 

compte

Voluntària Executiva Voluntària Executiva Voluntària Executiva

0,00 3.087.065,64 € 31.456,13 € 2.614.219,78 € 66.228,27 € 125.093,12 € 2.568,97 € 310.411,63 €
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Compte de recaptació del 2017 (resumida endarreriments):

Valor anterior Càrrecs Ingressos Baixes Pendent a 

compte

Voluntària Executiva Voluntària Executiva Voluntària Executiva

1.291.543,72 € 2.767,50 € 0,00 € 153.250,37 € 147.582,42 € 20.002,58 € 73.159,81 € 900.316,04 €

4.2

Tema: Factura Comunitat de regants

Antecedents de fet :

Vist que l’ Ajuntament forma part de la Comunitat de Regants d’Anglès i Comarca.

Atès que l’ Ajuntament ha fet un major ús de l’ aigua de la Comunitat.

Vista la factura presentada per l’ esmentada Comunitat de data 8 de juny d’enguany.

Vist que hi ha consignació suficient a la partida 160 22101 adquisició d’aigua per abastament

Per tor això,

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

Primer.-  reconèixer l’obligació corresponent a la factura número 1-2018 de data 8 de juny del  2018

pre4sentada per la Comunicat de Regants d’Anglès i Comarca amb CIF G17669953 per import de 3.000

euros, per la participació de la utilització de les aigües del cabal atorgat per l'exercici 2018 i per import de

3.000 euros.

Segon.- aprovar la factura i ordenar el seu Pagament.

Tercer.-Notificar el present acord a la intervenció als efectes oportuns.

5. Assumptes de tràmit
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5.1 

Tema: Aprovació del programa  i despeses de les Gales 2018

Antecedents

Primer. Des de l'Àrea de cultura s'ha elaborat la programació de les Gales 2018 que tindran lloc del 30
d'agost al  dilluns 3 de setembre de 2018. Es faran els concerts PREGALES als bars del poble del 25
d’agost al 30 d’agost.

Es preveu la següent programació:

PROGRAMACIÓ DE LES GALES 2018

Dimecres 29 d'agost

18:00 Remena” - Taller de memòria i atenció. - Llar de jubilats

19:00 QUIM XENA - ROSA D'OSOR A la Biblioteca Joaquim Bauxell

Dijous 30 d'agost

20:00 Inauguració del CORRETAPES – Al carrer d’Avall (Barri Antic)

20:55 TUT INICI DE GALES

21:00 Pregó - Al carrer d’Avall (Barri Antic) per Katia Vilalta i pubillatge

21:10 Concert Mireia Zamora - Al carrer d’Avall (Barri Antic)

Divendres 31 d'agost

16:00 Concert per avis al Centre de Dia 

18:00 UN CONTE,  DOS CONTES,  TRES  CONTES Jordi  Tonetti-  Biblioteca Joaquim

Bauxell.

20:00 Sopar Popular - Passeig de l’Estació

22:00 EL COMEDIANT (de Marcel Tomas) - Obra de teatre - Polivalent - BAMBOLINA

23:30 Cercavila Colla Gegantera (Pere Motero)

Dissabte 1 de setembre
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0:00 Correfoc - Barri Antic  RATPENATS DE MALGRAT DE MAR

1:00 Concert BUHOS- Parc de la Font del Canyo

2:30 Concert WASA - Parc de la Font del Canyo

4:00 DJ   - Parc de la Font del Canyo

6:00 Cotxe del sereno amb la Banda de Puigdafrou + esmorzar - Del Canyo a la

Plaça Catalunya

8:30 Inscripció Concurs de Petanca als Jardins de Can Cendra.

9:00 Concurs de Petanca

11:00 Festa del Pubillatge. en paral·lel als actes de la Font del Canyo

11:00 Activitat dels químics  - Al Parc de la Font del Canyo

11:30 Espectacle infantil: POT PETIT  - Al Parc de la Font del Canyo

12:30 Vermut  inauguració  exposició  -  Invitació  institucional.+  pica  pica  -  Sala
Fontbernat.

EXPOSICIÓ MAQUETAS de CLIMENT ESPONA. I ALTRES.

16:00 Campionat Mundial d’escuts - A la pista del Pompeu Fabra

18:00 Xuca-mulla - Pompeu Fabra

18:30 Aula de música show 25 ANYS

20:00 Zumba Gim Jazz - A la plaça Catalunya

22:00 Concert de Gala amb Quartet Pep i María José- Sala de Ball jubilats

23:00 Presentació candidates/ts a Pubilla i Hereu 2018 - Sala de ball jubilats

23:00 Ball de Gala amb Quartet Pep i María José- Sala de Ball jubilats

23:30 Concert de GERMÀ NEGRE - Al parc de la Font del Canyo

Diumenge 2 de setembre

2:15 Concert MAPI'S - Al parc de la Font del Canyo
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4:00 DJ MASATS - Al parc de la Font del Canyo

8:00 Descarregada d’antiguitats - Al passeig de l'Estació

9:00 Ronda de Motos - Sortida del pavelló

11:00 Corremulla’t - Sortida de la plaça dels Horts i arribada al Puigbell

12:00 Festa de l’escuma - A la gran plaça del Puigbell ATRAPASOMNIS

12:00 Ofici Solemne - A l’església de Sant Miquel

13:00 Arribada Ronda de Motos - A la Font del Canyó

16:30 Inscripcions Castell de caixes

17:00 Castells de caixes - Al pati de l’escola Pompeu Fabra

18:30 Ball del ram i del ciri - LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

19:00 Concert amb la PRINCIPAL DE LA BISBAL- Al parc de la Font del Canyó

20:30 Venda tiquets pel CorreCabres - Can Cendra

21:00 Sopar Jove - Jardins de Can Cendra

22:00 CorreCabres - Dels jardins de Can Cendra al Parc de la Font del Canyó

22:30 Ball del pubillatge amb la PRINCIPAL DE LA BISBAL- Al parc de la Font del

Canyó

Dilluns 3 de setembre

0:00 Proclamació de l’hereu i la pubilla - Al parc de la Font del Canyo

0:30 Elecció concurs de samarretes

0:30 OVERDOSE BAND- Al parc de la Font del Canyo

3:00 DJ (Eloi Arpa) - Al parc de la Font del Canyo

11:00 Espectacle infantil Pere Hosta 

12:00 Espectacle infantil Jaume Barris

17:00 Truitada popular - Al parc de la Font del Canyo - Ca l'Elisa
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17:30 Sardanes amb La Principal de Cassà - Al parc de la Font del Canyo

20:30 Havaneres  amb ANXOVETES hi  haurà rom cremat-  Al  parc  de la  Font  del

Canyo

0:00 Tornaboda (Grillats amb canya) i Castell de focs.

Segon.-  En relació a les activitats previstes conta amb el següent pressupost:

PRESSUPOST

CONCEPTES PREVISIÓ

PRESSUPOST GALES 2018 IMPORTS
Menjar, begudes i consumibles 16.493,00€

Grups musicals 39.800,00€

Publicitat i grafismes 5.581,00€

Serveis externs 2.930,00€

Equipaments 9.842,00€

Varis 1.591,00€

TOTAL  pressupost 2018 76.237,00€

Tercer.- Amb l’aprovació de la Programació «.Gales, edició 2018» i el pressupost presentat es passarà a la

contractació de tots els espectacles i serveis, els quals actualment estan reservats.

Quart.- L'enginyer municipal ha d’emetre  un informe de les activitats de la programació de Gales 2018
que es fan a diversos punts de la població d’Anglès amb les normatives aplicables i les conclusions per a
dur a terme aquestes activitats, l’enginyer hauria d’emetre els esmentats informes sinó, no es podran dur
a terme aquestes activitats de la programació de les Gales 2018.

Cinquè.- Les activitats que es realitzaran durant la celebració de la Gales són: concerts,activitats infantils,
correfoc, corre_ mulla’t (cerca-vila aquàtica), cercavila de gegants, activitats de zumba, ronda de motos,
pujada de caixes de cervesa, Xucamulla (repartiment de pa amb vi i sucre o pa amb oli i colacao), festa de
l’escuma, truitada popular, recorregut cotxe del sereno de la Font del Canyo a la Plaça Catalunya,  obra de
teatre, etc.

Sisè.-  L'enginyer municipal ha d’emetre informe en relació al  correfoc,  informarà  de la documentació

presentada i la  normativa d’aplicació i les conclusions. L’autorització del correfoc està condicionada a

mesures preventives de seguretat d’incendis forestals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i

Alimentació. 
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Aquest  acte  es  farà  e  dial  1  de  setembre  de  2018  a  les  24:00h  (.  Aquesta  activitat  estarà
organitzada per l’associació les  Gàrgoles de Foc de Banyoles amb NIF G17629197. El recorregut
del correfoc és el següent: Plaça de la Vila, carrer Major, carrer Jacint Verdaguer, carrer Comerç,
carrer d’Avall, Carrer de l’Empedrat.

Setè.-  L'enginyer municipal ha d’emetre informe en relació a els firaires ubicats a l’exterior de la Font del
Canyo  d’Anglès  entre  el  30 d’agost  i  el  4  de  setembre  de  2018,on  ha  d’  informar  de  la  normativa
d’aplicació i les conclusions per la instal·lació de les atraccions i parades, un cop els firaires aportin tots els
documents requerits, l’enginyer haurà d’emetre un informe favorable segons la normativa vigent, sinó, no
es podran instal·lar l’atracció o parada. 

Vuitè.- La Policia municipal ha d’emetre un Informe sobre necessitats de senyalització per a dur a terme les
activitats programades de les  Gales 2018.

Novè.-  En relació a la representació de l'espectacle “EL COMEDIANT - Obra de teatre BAMBOLINA ” de,
aquesta és promoguda pel Grup de Teatre Bambolina d'Anglès, de manera que l'Ajuntament només ha
d'autoritzar la cessió de l'espai municipal del Polivalent de la Burés, 31 d’agost de 2018 de les 22:00h a
les 24:00h  a l'entitat.

Desè.- Per tal d’afavorir la participació i considerant que els actes de les festes d'Anglès, són d’interès
municipal, caldria establir l’entrada gratuïta a tots els actes que organitza l'Ajuntament.

Onzè.- Vist que existeix consignació pressupostària suficient, a la partida  338.22699, «GALES I ALTRES
FESTES» del pressupost municipal vigent, per import de 76.237,00 €.

Dotzè.- Atès que el Regidor de Cultura ha demanat una bestreta per import de 2.000,00 € per fer front a
diverses despeses que s'han de fer efectives per avançat per les festes esmentades.

Fonaments de dret

Primer. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Segon. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril,  pel qual s’aprova el text  refós de disposicions
legals vigents en matèria de règim local.

Tercer. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i règim
local de Catalunya.

Quart.- Pressupost de l’Ajuntament d'Anglès per a l’exercici 2018. 

Cinquè.-   Llei  11/2009, de 6 de juliol,  de regulació administrativa dels espectacles públics i  activitats
recreatives.

Sisè.-  Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics activitats
recreatives.

Setè.-Article 190 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
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Vuitè.- 34 d'execució del pressupost municipal 2018, en relació als pagaments de justificar, estableix que
tindran el caràcter de “a justificar”, les ordres de pagament a les quals no sigui possible acompanyar els
documents justificatius en el moment de la seva expedició. Es demanaran a càrrec dels corresponents crè-
dits pressupostaris i s’acomodaran al Pla de disposició de fons de la Tresoreria.

Seran aprovats per resolució de la Junta de Govern Local, malgrat que de forma extraordinària, es podran
aprovar per part de l’Alcaldia.

Novè.-La Partida d'imputació de la despesa és 338 22699 «GALES I ALTRES FESTES» del Pressupost Muni-
cipal en vigor..

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

Primer.-   Aprovar el programa de  «Les Gales 2018», on s’inclou la programació i el pressupost per a la

seva  realització,  que  puja  a  un  import  previst  de  SETANTA  SIS  MIL  DOS-CENTS  TRENTA  SET€

(76.237,00€), IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338.22699 del pressupost municipal

vigent.

Segon - De conformitat amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de

règim local, i l’article 47.1 de la LRHL, s’estableix l’entrada gratuïta als actes que es realitzin a l’exterior del

museu de les naus Burés d’acord amb allò exposat en el punt núm. 5 dels antecedents.

Tercer.- Tramitar la contractació dels actes i actuacions programats.

Quart.- Autoritzar el Grup de Teatre Bambolina d'Anglès, la utilització privativa del Polivalent de la Burés el

dia  31  d’agost   de  2018 de  les  22:00h a  les  24:00h,  per  la  representació  de  l’obra  de  teatre  “EL

COMEDIANT  amb  la subjecció al  compliment de les condicions generals i particulars d’utilització per a

aquest espai que són les següents:

a)  Disposar  d'una  pòlissa  d’assegurança  de  responsabilitat  civil  per  cobrir  els  riscos  derivats  pel

desenvolupament de l’activitat i per les quanties mínimes establertes en l’article 80 del Decret 112/2010,

de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

b) Complir amb totes les indicacions del personal responsable de l'espai. 

c) No està permesa l’entrada d’animals, excepte dels gossos d’assistència.

d) Deixar l'espai cedit en les mateixes condicions de neteja en que es trobava abans de ser utilitzat.

e) Recollir i retornar el material cedit en el mateix estat de conservació que en el moment de ser lliurat.

f)  L'organitzador  serà  responsable  de  qualsevol  desperfecte  del  material  propi  que  aporti  per  a  la

realització de l'activitat, eximint a l'Ajuntament d'Anglès de tota responsabilitat.

g)  Assumir  el  cost  dels  desperfectes  que  es  puguin  ocasionar  als  béns  i  instal·lacions  cedits  com  a

conseqüència del mal ús o negligència.
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h) Qualsevol eventualitat que es produeixi durant el desenvolupament de l'activitat i que es derivi del propi

esdeveniment serà responsabilitat de l'organitzador. 

i) El subscriptor de la sol·licitud serà el responsable de fer complir les presents condicions als usuaris o

públic assistent.

j) Assumir totes les despeses extres generades per l'activitat que no s’hagin sol·licitat amb anterioritat i que

no hagin estat aprovades per l'Ajuntament.

k) Limitar l'ocupació màxima de l'espai del local polivalent segons l’ús que se’n faci: per sala de ball tindrà

un aforament màxim de 728 persones, per representacions teatrals de 547 persones, per exposicions de

486 persones i per sala de concerts de 708 persones. 

l) S'hauran de mantenir les vies d'evacuació accessibles i lliures d'obstacles, garantint que no existeix cap

impediment per a la seva obertura.

Cinquè.-- Comunicar el present acord al departament d'intervenció, a l'àrea de cultura per a la tramitació de

les gestions pertinents, al departament de secretaria, a la policia local i l’enginyer municipal pels efectes

oportuns.

6.  Assumptes urgents.

-

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,

Astrid Desset  Desset          Eugènia Iglesias Berini
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