
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 14
.: Caràcter : Ordinària
.: Tipus : Junta de Govern
.: Data :  20 de juliol de 2017
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici: 20:00 hores
.: Hora d'acabament: 20:30 hores
.: Convocatòria: 1a. 

HI ASSISTEIXEN:

: Presideix:  Sra. Àstrid Desset Desset, alcaldessa
.: Secretària accidental: Sra. Eugènia Iglesias Berini
.: Assistents:  Sr. Josep Casadellà Turón, 1r tinent d'alcalde
                      Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n tinent d'alcalde

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

ORDRE DEL DIA:

Temes a tractar:
1.  Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
2.  Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.       
3.  Contractació
4.  Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
5.  Assumptes econòmics.
6.  Assumptes de tràmit  
7.  Assumptes urgents.

1.1.- 

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

Un cop llegida, s'aprova l'acta número 13 de data  6 de juliol de 2017, per unanimitat dels assistents.

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

- 

3-Contractació

3.1

TEMA:  contracte menor de serveis a l'empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Antecedents de fet:

1.- Vist que en data 21 de març de 2017 la Diputació de Girona ens va concedir la subvenció per
polítiques de participació ciutadana 2016, per import de 1.531,17€, i amb una despesa a justificar de
4.568,73€
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2.- Vist que l'Ajuntament d'Anglès, té la intenció de crear i posar en funcionament el Consell del Poble,
aquest any 2017.

3.- Vist els pressupostos presentats, i un cop valorades les ofertes, la millor opció és la presentada per
la FUNDACIÓ PERE TARRÉS, CIF número R05800395E,del C. Carolines, 10, 08012 Barcelona, per
import  de 2.500,00€ (iva  inclòs),  per  fer  la  fase 1,  assessorament  inicial,  la  fase 2,  suport  en  la
redacció del reglament de funcionament del Consell del Poble i la fase 3, creació i posada en marxa
del Consell del Poble, segons pressupost de data 6 de juny de 2017.

4.-  Vist  que existeix  consignació  pressupostària  suficient,  a  la  partida  924.22706 estudis  i  treballs
tècnics participació , del pressupost municipal vigent, per import de 2.500,00€ (iva inclòs)

Fonaments de drets:

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

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

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

La Junta de Govern adopta el següent acord:

ACORD:

Primer.-  Autoritzar la despesa de 2.500,00€ (2.066,11 € + I.V.A. 21 % (433,89 €) amb destinació a la
contractació dels serveis creació i posada en funcionament del Consell del Poble al municipi d'Anglès,
per fer la fase 1, assessorament inicial, la fase 2, suport en la redacció del reglament de funcionament
del Consell del Poble i la fase 3, creació i posada en marxa del Consell del Poble,  despesa imputable
a la partida  924.22706 estudis i treballs tècnics participació,  del Pressupost Municipal en vigor.

Segon- Adjudicar aquest contracte menor de serveis a l'empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS, amb
CIF  R05800395E ,amb subjecció a les següents condicions:

Els treballs es realitzaran sota la supervisió de l'Alcadessa de l'Ajuntament d'Anglès en el termini de
juliol a octubre de 2017, a comptar des de l'endemà de l'adopció d'aquest acord.  

Quart.-  Notificar  aquest  acord  a l'empresa FUNDACIÓ PERE TARRÉS,  així  com a la  Intervenció
municipal als efectes oportuns.
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4.-Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

4.1

TEMA: Adjudicació del contracte per les obres del Nucli Antic - Lots 1 i 2

Antecedents

1.- El Ple de la corporació en la sessió ordinària de 28 de març de 2017 va aprovar l’expedient de
contractació de les obres relatives a la Pavimentació del Carrer Molí i a les Voreres del carrer d'Avall
del  Projecte de millora del nucli  antic d'Anglès,  i  disposar l’obertura del procediment d’adjudicació
mitjançant un procediment obert, tramitació ordinària i un sol criteri objectiu: el preu.

2.- L'anunci de licitació es va publicar en el BOP de Girona número 76, de 20 d'abril de 2017 i al perfil
del contractant, i s’inicià el termini per presentar les propostes dels licitadors interessats.

3.- En data 18 de maig de 2017, en reunió interna la Mesa de contractació va procedir a l'obertura dels
sobres A i a la qualificació de la documentació. Es va requerir als licitadors Salvador Serra SA; Xavier
Alzina SA i Mifrer SA que només havien presentat la documentació en paper, perquè la presentessin
en format digital, d'acord amb l'establert a la clàusula 11.4. Tots tres licitadors van presentar l'esmena
en el termini de tres dies concedit a l'efecte.

4.- Posteriorment, en data 25 de maig de 2017 es va reunir la Mesa de Contractació per a  l'obertura
dels sobres B amb el següent resultat:

LICITADOR
Lot 1: 

ampliació de voreres 
+ IVA = total

Lot 2: 
pavimentació carrer Molí

+IVA = total

CD/
usb

observacions

Hidráulica y
Obras,S.A.

459.691,46 
+ 96.535,21 = 556.226,67

sí

Presenta  una
sola  proposta
conjunta  pels
dos lots

Aglomerats Girona
S.A.

306.976,60 
+ 64.465,09 = 371.441,68

154.002,90 
+  32.340,61 = 186.343,51

si

Excavaciones i
Pinturas, SAU –

EPSA

305.239,00 
+ 64.100,19 = 369.339,19

169.761,00 
+ 35649,81 = 205.410,81 si

Moix, Serveis i
Obres S.L.

 303.184,53 
+ 63.668,75 = 366.853,28

157.626,50 
+ 33.101,56 = 190.728,06

si

Gilabert Miró S.A.
330.541,57 

+ 69.413,72 = 399.955,29 
171.305,58 

+ 35.974,17 = 207.279,75 sí

Catalana
d’Infrastructures i
Serveis Associats,

S.L.  (CISA)

X
151.262,55 

+ 31.765,14 = 183.027,69
si

Serboniu, S.L.
383.720,75 

+ 80.581,36 = 464.302,11
192.503,62 

+ 40.425,76 = 232.929,38
sí
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Gestión Ingeníeria
y construcción de
la Costa Dorada,

SA
(GICSA)

291.732,50 
+ 61.263,83 = 352.996,33

146.355,30 
+ 30.734,61 = 177.089,91

sí

Cobra
Instalaciones y
Servicios, S.A.

471.148,16 
+ 98.941,11 = 570.089,27

sí

Presenta una
sola oferta

conjunta pels
dos lots

Coynsa 2000, S.L. 334.203,68 
+ 70.182,77 = 404.386,45

177.895,77 
+ 37.358,11 = 215.253,88

sí

Salvador Serra,
S.A.

372.900,00 
+ 78.309 = 451.209

187.000,00 
+ 39.270 = 226.270

x
Falta suport

digital

Massachs Obres i
Paisatge, S.L.U.

364.760,43 
+ 76.599,69 = 441.360,12 

182.991,68 
+ 38.428,25 = 221.419,93 sí

Obres Ortuño, S.L.
 

324.925,23 
+ 68.234,29 = 393.159,52

165.725,00 
+ 34.802,25 = 200.527,25

sí  

Artífex
Infrastuctures, S.L.

282.177,00 
+ 59.257,17 = 341.434,17

159.041,00 
+ 33.398,61 = 192.439,61

sí

Ingenieria
Constructora

Manresana, S.L

323.400,00 
+ 67.914,00 = 391.314,00

169.400,00 
+35.574,00 = 204.974,00

sí

Construccions
Fuste, S.A.

327.222,81 
+ 68.716 = 395.939,60

181.043,98 
+ 38.019,24 = 219.063,21

sí
Error en el càlcul
de l'IVA en el lot

1

Xavier Alsina, S.A
.

376.200,00 
+ 79.002,00 = 455.200,00

203.830,00 
+ 42.804,30 = 246.634,30

x
Manca suport cd

/ usb

Argon Informática,
S.A. 

290.679,75 
+ 61.042,75 = 351.722,50

145.827,16
+ 30.623,70 = 176.450,86

MIRFER, S.A.
352.120,22

+ 73.945,24 = 426.065,46 176.650,38 + 37.096,58
213.746,96

x
 Manca suport

cd / usb

Pere Boada
Comas, S.L.

302.000,00 
+ 63.420,00 = 365.420,00

147.000,00 
+ 30.870,00 = 177.870

5.-La  mesa  de  contractació  va  acordar  traslladar  les  ofertes  a  la  valoració  dels  serveis  tècnics
municipals per comprovar l'existència o no de baixes anormals o desproporcionades, així com requerir
a les empreses que no havien presentat la documentació en suport digital perquè ho esmenessin en el

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

 4 de 16

mailto:info@angles.cat


termini de tres dies.

6.- Segons informe tècnic de data 29 de maig de 2017 es constata que s’han presentat 17 ofertes per
al  Lot  1:  ampliació de voreres,  i  18 ofertes per a al  LOT 2:  pavimentació carrer  Molí.  D'aquestes
últimes, n'hi ha dues que no es valoren atès que han presentat una única oferta econòmica no referida
a cap dels LOTS corresponents pel qual es podia concórrer i que són Hidraulica y Obras, S.A. i Cobra
Instalaciones y Servicios, S.A. 
En aquest sentit, cal recordar que en el perfil del contractant es va publicar el corresponent avís el dia
11 de maig del 2017 en el sentit que «si es concorre als dos lots, l'oferta econòmica es presentarà en
un sol sobre B en el que s'especificarà el preu per cada un dels lots. La rebaixa s'ha de fer de forma
individual per cada lot. Es podran presentar dos annex 2 dins del mateix sobre (un per lot) o bé dintre
del mateix annex 2 la referència a cada lot.»

De la resta d'ofertes del lot 2, es detecten les següents baixes presumptament  anormals:

Licitador Còmput càlcul
mitjana

%
BAIXA

16 Argón informática SA 145.827,16 sí -10,93 Anormal/desprop

7 Gestión Ingenieria y
construccion costa dorada, SA

146.355,30 sí -10,61 Anormal/desprop

18 Pere Boada Comas, SL 147.000,00 sí -10,22 Anormal/desprop

7.- D'acord amb allò establert a la clàusula 14.4 i segons el procediment previst a l'art.85 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques i art.152.3  del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es va requerir  a les tres
empreses perquè en el termini de 10 dies presentessin la justificació de les seves ofertes.

8.- L’Arquitecte Municipal fa informe valoratiu de la documentació justificativa en data 22 de juny de
2017,  la  conclusió del  qual  estableix  que  «...Dels  tres requeriments solament  s’han presentat  les
justificacions dels que corresponen a les empreses següents:
Argon Informatica SA 
Pere Boada Comas SL
No ha presentat cap justificació de la baixa anormal o desproporcionada l’empresa Gestión Ingenieria
y Construcción Costa Dorada SA.
Analitzada la documentació presentada s’emet el següent
Es constata que la justificació de l’empresa Argon Informatica SA té les següents característiques:
L’escrit  de  justificació  exposa  que  els  equips  de  maquinària  i  mà  d’obra  se  subcontractaran,
mencionant les empreses Novo Seculo Construcciones SL per a paleteria i altres i Eudald Surós Ribas
per a la maquinària d’enderrocaments i moviment de terres. La necessitat de subcontractar part de
l’obra no es considera un factor que justifiqui un menor cost d’obra, contràriament, és quan l’execució
es realitza amb mitjans propis que es poden ajustar els costos de les obres.  
Es menciona la disponibilitat d’estudis i ofertes per als principals productes i materials. Alguns dels
materials dels que es justifica el preu d’adquisició no existeixen a l’obra del LOT 2:pavimentació carrer
Molí (corresponen al LOT 1). 
S’adjunta un estudi econòmic conjunt per als dos lots, sense diferenciar l’import que correspon a cada
una de les obres. Donat que el licitador solament té opció de ser adjudicatari en una de les dues obres
(l’empresa Argon Informatica SA no ha presentat l’oferta econòmicament més favorable en l’obra del
lot 1 “Ampliació devoreres”) l’estudi econòmic queda desvirtuat per correspondre a un volum d’obra
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substancialment superior al que realment hauria d’executar. 
L’estudi econòmic presentat distribueix el cost econòmic de cada partida d’obra en tres conceptes:
material, maquinària i mà d’obra. Aquesta distribució no es realitza en funció de rendiments basats en
el temps d’execució i  circumstàncies específiques de l’obra sinó que són proporcions numèriques
sense una justificació que permeti comprovar la viabilitat de la seva execució. Per exemple, la partida
corresponent a metres de conducció de diàmetre 200 SN8, amb un cost de 4.644 € es distribueix en
tres imports exactes de 1.548 € per al material, 1.548 € per a la maquinaria i 1.548 € per a la mà
d’obra. Contrastant els preus dels proveïdors de materials amb els de l’estudi econòmic es constata
que no es corresponen els uns amb els altres. 
Finalment es diu que el conjunt de benefici industrial i despeses generals seran del 15% en base a la
política actual d’empresa. 
Aquest conjunt de circumstàncies acrediten l’existència d’errades i d’indefinicions que comporten una
valoració desfavorable de la justificació aportada per l’empresa Argon Informatica SA.
La justificació de l’empresa Pere Boada Comas SL té les següents característiques:
En l’escrit  de justificació de l’empresa P. BOADA COMAS, SL s’argumenta que el preu de la seva
oferta es pot realitzar en disposar de personal propi en plantilla que estaran adscrits a l’obra amb
disponibilitat total.
S’indica que es disposa de maquinària i equips propis completament amortitzats (adjunten relació).
Es limita la subcontractació als treballs d’instal·lació de Baixa tensió i enllumenat, equivalent a un 16%
de l’import total dels treballs.
Es justifica l’oferta amb una baixa considerable de la partida de passarel·la autoportant en disposar de
taller per a treballs de serralleria i de camions grua per al transport i col·locació de dels materials.
Es justifica la baixa en la partida de subministrament i col·locació de formigó en disposar de planta de
formigó pròpia, i els mitjans de transport i col·locació també propis de l’empresa, sense dependre de
que.
Vista la naturalesa de les justificacions aportades, que identifica aspectes concrets amb incidència
directa a la baixa sobre els costos d’obra es considera que en el cas de P. BOADA COMAS, SL és
suficient per a valorar favorablement l’oferta realitzada.
9.- En data 27 de juny la mesa de Contractació fa la següent proposta de classificació i d'adjudicació
del contracte, en base a l'informe tècnic del mateix dia:

LOT 1: Ampliació voreres
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En conseqüència  segons  ofertes  presentades  es  considera  que  la  proposta  econòmicament  més
avantatjosa és la corresponent a ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, SL per un import de 282.177,00€
+Iva.
LOT 2 : Pavimentació carrer Molí

En conseqüència, segons les ofertes presentades, es considera que la proposta econòmicament més
avantatjosa en relació al  Lot 2 és la corresponent a PERE BOADA COMAS SL per un import de
147.000 €+Iva.
10.-  Vist  que les dues empreses han aportat  la  documentació administrativa requerida per Decret
d'alcaldia núm.377 de data 29 de juny de 2017,  i  que ambdues compleixen amb els  requisits  de
solvència econòmica, tècnica i professional exigits en el present contracte.  

Fonaments de Dret
Per  acord  de  Ple  de  data  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 les obres de pavimentació del
Carrer Molí i voreres Carrer d'Avall (Pla de Barris), com a òrgan de contractació.

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 adopta el següent acord:

ACORD:

Primer.- DECLARAR vàlid l'acte de licitació.

Segon.- EXCLOURE les següents empreses i pels següents motius:
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Dels Lots 1 i 2:

Hidráulica y Obras S.A (NIF A08243297) per haver presentat una sola oferta conjunta pels dos lots, la
qual cosa fa impossible determinar l'oferta per cada un dels lots de forma independent i qualificar-
les; per la qual cosa hauran de ser excloses de la licitació d'acord amb la clàusula 14.2 del PCAP.

Cobra Instalaciones y Servicios, S.A (NIF A46146387)  per haver presentat una sola oferta conjunta
pels  dos  lots,  la  qual  cosa  fa  impossible  determinar  l'oferta  per  cada  un  dels  lots  de  forma
independent i qualificar-les; per la qual cosa hauran de ser excloses de la licitació d'acord amb la
clàusula 14.2 del PCAP:

Del Lot 2:

Gestión Ingenieria y Construcción Costa Dorada SA (NIF A43795442) atès que un cop incorreguda en
presumpció de baixa anormal o desproporcionada, i concedit el termini per a justificar-la, no ha
presentat   documentació  justificativa  de  la  viabilitat  de  la  seva  oferta,  que  queda  com  a
desproporcionada.

Argon  Informàtica  SA.  (NIF  A17154006)  degut  a   l’existència  d’errades  i  d’indefinicions  en  la
documentació justificativa de la seva oferta anormal, que comporten una valoració desfavorable
de la justificació.

Tercer.-  APROVAR,  la  classificació  de  les  proposicions  admeses  proposada  per  la  Mesa  de
Contractació i que consta en l'antecedent 9è d'aquest acord.

Quart.- ADJUDICAR el contracte d'obres del Nucli Antic d'Anglès segons el següent detall:

LOT 1.- AMPLIACIÓ DE VORERES a la societat  ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, S.L., amb NIF
B65675365 i domicili a Carrer 7, núm. 54 08193 Cerdanyola del Vallès, per un import de 282.177,00€
més   59.257,17 € en concepte del 21% d'IVA, que fan un total de 341.434,17  €, amb un termini
d'execució de 6 mesos, per ser la més avantatjosa per als interessos de la corporació i haver acreditat
que reuneix tots els requisits establerts per la licitació.

LOT  2.-  PAVIMENTACIÓ  CARRER  MOLÍ a  la  societat  PERE  BOADA COMAS,  S.L.,  amb  NIF
B17320268 i domicili a Crta d'Olot s/n Sant Feliu de Pallerols 17174, per un import 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,  per ser la més avantatjosa per als interessos de la corporació i  haver acreditat que
reuneix tots els requisits establerts per la licitació.

Cinquè.-  REQUERIR a les empreses adjudicatàries perquè en el  termini  màxim de quinze dies a
comptar  de  la  notificació  del  present  acord,  compareguin  a  les  oficines  municipals  per  a  la
formalització del contracte. 

Sisè.- FACULTAR l'alcaldessa presidenta perquè en representació de l'Ajuntament d'Anglès formalitzi
el present contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.

Setè.- 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, en els termes de la clàusula 20 del PCAP.

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.- REQUERIR a les empreses adjudicatàries perquè en el termini màxim de 15 dies naturals
comptats des de la formalització del contracte, presentin a l'Ajuntament el programa de treball, i el Pla

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

 8 de 16

mailto:info@angles.cat


de Seguretat i Salut en el treball.

Desè.- DONAR COMPTES en la propera sessió plenària, dels acords adoptats.

4.2

TEMA: contracte menor de serveis per la direcció d’obres, control de qualitat i la coordinació de
seguretat i salut

Antecedents

L'Ajuntament d'Anglès ha tret a licitació el Projecte de Millora del Nucli Antic d’Anglès, per l’actuació
núm. 1 d’ampliació de voreres i l’actuació  núm.4 per l’urbanització dels carrers Molí i Raval, aquesta
actuació està inclosa dins del PLA DE BARRIS.

Per tal d’executar aquesta actuació s’han de contractar els serveis de la direcció d’obres, control de
qualitat i la coordinació de seguretat i salut, atès que els serveis tècnics municipals no poden assumir
aquestes tasques per manca d’efectius. 

Vista aquesta circumstàncies s'han sol·licitat 3 pressupostos als següents arquitectes: 

Francesc Oliva Sans amb un pressupost de 17.285,00€ IVA inclòs
Joaquim Pla i Ros amb un pressupost de 15.578,75 € IVA inclòs
Marta Soler Fitó amb un pressupost de 16.794,80€ IVA inclòs

Emès informe per l'arquitecte municipal de data 27 de juny de 2017,dels tres pressupostos presentats,
s'informa favorablement la contractació del Sr.  Joaquim Pla i  Ros per ser l’oferta econòmica més
avantatjosa. 

 Consta a l'expedient dues retencions de crèdit una de 5.193,32 € a càrrec de la partida pressupostària
1532 60900 en concepte de «Honoraris direcció d’obres de pavimentació del carrer Moli» i un altre de
10.385,43 € a càrrec de la partida pressupostària 1523 61901 pel concepte de «Direcció obres voreres
Cas Antic» 

Fonaments de dret

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

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

Tercer.- Les Partides d'imputació de les despesa són la  1532 60900 per un import de 5193,32 € i la
partida  1523 61901 per un import de 10.385,43 €  del Pressupost Municipal en vigor, on existeix crèdit
adequat i suficient segons fiscalització favorable de la Intervenció.

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 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el Decret de delegacions de data 19
de juny de  2015.
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Per  tot això, la Junta de Govern adopta el següent ACORD:

PRIMER.- Autoritzar  la  despesa  de  15.578,75€   (corresponents  a 12.875,00€  +  2.703,75€   en
concepte del 21 % d'I.V.A.) amb destinació a la contractació dels serveis de direcció d'obres,  control
de qualitat i coordinació de seguretat i salut, despeses imputables a les partides 1532 60900 i 1523
61901   del Pressupost Municipal.

TERCER.- Adjudicar aquest contracte menor de serveis a JOAQUIM PLA ROS, amb DNI 40291492T,
domicili fiscal Remences, 5 baixos i CP 17005 Girona 

 
Després de les oportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra presentació de factura per
l'adjudicatari davant un registre administratiu en el termini de 30 dies des de la prestació dels serveis
(art.3 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro
contable de facturas en el Sector Público. de la Llei 25/2013). 

QUART.-  Notificar aquest acord a Joaquim Pla i Ros als efectes oportuns, així com a la Intervenció
municipal i a l'arquitecte municipal. 

5.- Assumptes econòmics

5.1 

TEMA: Aprovació despesa servei menjador Llar infants (maig i juny 2017)

Antecedents

Vist el conveni amb l'AMPA de l'escola Pompeu Fabra pel servei d'àpats de la Llar d'infants, aprovat

per la Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 16 de febrer de 2017.

Atès que l'AMPA de l'Escola Pompeu Fabra ha presentat una instància en data 30 de juny de 2017

(RE:  1-2017-002455-2)  en  la  que  es  posa  de  manifest  que  l'AMPA no  pot  emetre  factures

(incomplint així el conveni signat amb l'AMPA de l'Escola Pompeu Fabra) i sol·licita que les dues

factures  restants  que  queden  per  emetre  les  continuï  emetent  per  part  de  l'empresa  Capgir

serveis, SL (empresa contractada per l'AMPA de l'Escola Pompeu Fabra).

Vistes les factures presentades per l'empresa Capgir serveis, SL amb CIF: B-17564758, per un import

total de 5.612,00 €, corresponent al detall següent:

Núm. de fra. Concepte Import 
(IVA inclòs)

2017/182 Servei d'àpats per l'escola bressol del mes de maig de 2017 2.848,00 €

2017/240 Servei d'àpats per l'escola bressol del mes de juny de 2017 2.764,00 €

TOTAL 5.612,00 €

Fonaments de dret

Primer.- Bases d'execució del pressupost.
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La Junta de Govern adopta el següent:

ACORD:

1.   APROVAR, davant la impossibilitat que facturi el titular del conveni, que és l'AMPA, la despesa
corresponent als àpats dels mesos de maig i juny de 2017 facturada per l'empresa Capgir serveis,
SL amb CIF: B-17564758, d'un import total de 5.612,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària
321 22105, corresponent al detall següent:

Núm. de fra. Concepte Import 
(IVA inclòs)

2017/182 Servei d'àpats per l'escola bressol del mes de maig de 2017 2.848,00 €

2017/240 Servei d'àpats per l'escola bressol del mes de juny de 2017 2.764,00 €

TOTAL 5.612,00 €

2.   Comunicar al Departament d’Intervenció per tal que comptabilitzi l'operació pressupostària que
correspongui i efectuï la tramitació de la despesa. 

5.2

TEMA: Aprovació despesa compra material SUMAR

Antecedents

Vist el conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament d’Anglès, el Consell Comarcal de la Selva i

SUMAR, empresa d’acció social, SL per a la gestió del servei de Centre de Dia per a gent gran “El

molí de Cuc”, aprovat pel Ple de la corporació en sessió extraordinària de 28 de febrer de 2017.

Vist el pressupost presentat per l'empresa SUMAR, empresa d’acció social, SL sobre l'adquisició de

material inventariable del centre de dia, derivat del canvi de gestió del mateix.

Vist que s'ha aprovat definitivament la modificació del pressupost 6/2017, per crèdit extraordinari. 

La Junta de Govern adopta el següent:

ACORD:

1.   APROVAR les despeses detallades a continuació, imputables a les aplicacions pressupostàries
que es detallen en el quadre següent:

Descripció Import (IVA inclòs) Aplicació

Neteja furgoneta 145,20 € 231 21400

Sillon Relax (8) 3.160,04 € 231 62500

Ordinador de sobretaula + office 1.088,58 € 231 62600

Teclat + ratolí

Impressora multifunció
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Nass + discs durs

Assecadora 785,16 € 231 62900

Televisor 49''

Microones

Càmera de fotos

Coixí antiescares (4) 1.352,43 € 231 22799

Coixí de lactància (4)

Cassola 36 cm

Cassola amb tapa 36 cm

Cassola 40 cm

Cassola amb tapa 40 cm

Cassola recta 24 cm (2)

Paelles 24 cm

Paelles 32 cm

Gots d'aigua 6 un (4)

Plats 15 cm (24)

Espatula de fusta (3)

Bols amanida blancs (2)

Forquilles de postre (12)

Cadira d'oficina 

Penjador

Bàscula digital

Màquina Dymo

Repuesto Dymo

Caixa forta

Estovalles taula rodona (3)

Estovalles taula rectangular 

Tovallola videt (12)

Tovallola lavabo (12)

Tovallola dutxa (12)

TOTAL 6.531,41 €

2.   Comunicar al Departament d’Intervenció per tal que comptabilitzi l'operació pressupostària que
correspongui i efectuï la tramitació de la despesa. 

3.   Comunicar el present acord a l'empresa SUMAR, empresa d’acció social, SL per tal que emeti la
factura corresponent.
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6. Assumptes de tràmit

6.1

TEMA: Canvi de titular del nínxol 88 de la Plataforma B, Sector Central

Antecedents de fet:

Vist l'escrit de data 27 de març de 2017 amb RE 1247, en el que els Srs J. i .E.R. R. amb número de
DNI  ....7229R i ....8307D, respectivament i declaren que són fills del Sr. J. R.M. titular del nínxol núm.
88 plataforma B, sector central, traspassat en data 12 de setembre de 2015 i  sol·liciten que aquest
nínxol passi a la seva titularitat.

Vist que els germans R.R. amb la sol·licitud acompanyen, el títol funerari del difunt.

Fonaments de dret

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

Segon.-  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 adopta el següent acord:

Primer.- Acceptar la voluntat dels interessats i concedir el canvi de titular del nínxol número 88 de la
Plataforma B, Sector Central,  com a cotitulars a Sr. J.R. R.i al Sr. E. R. R.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa següent:
Epígraf 4, apartat 
1r- concessió títol funerari...........................................................................41,50€
2n – Traspàs concessió títols funeraris ........................................................30,00€

I que hauran de fer efectiu a qualsevol entitat bancària de la vila,  i presentar  el justificant als serveis
de secretaria, per a l'obtenció del nou títol. 

TERMINIS D'INGRÉS

Art. 62.2 Llei General Tributària 58/2003 de 17 de desembre

a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil
següent

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l'últim de cada mes,  des de la data de
recepció  de  la  notificació  fins  el  dia  5  del  segon  mes  posterior  o,  si  aquest  no fos  hàbil,  fins  a
l'immediat hàbil següent, passats els terminis assenyalats l'ingrés serà exigit per procediment executiu.

 FORMA DE PAGAMENT

Transferència  bancària  a  qualsevol  dels  comptes  de  l’Ajuntament  d’Anglès  que  es  relacionen  a
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continuació:
     
CaixaBank ES52 2100 0658 0902 0000 4453
CaixaBank  ES42 2100 8109 5322 0003 6677
B. Santander ES23 0049 0497 2722 1081 0013
BBVA ES79 0182 5595 4402 0017 0071 
B. Sabadell ES50 0081 0222 6600 0120 6427

Tercer.- Notificar el present acord als interessats indicant la conveniència de domiciliar l'import del
rebut anual  i al Departament Municipal de Tresoreria per al canvi de titular i domiciliació. 

6.2

TEMA: Canvi de titular del nínxol 100 de la Plataforma A, Sector Sud

Antecedents de fet:

Vist l'escrit de data 23 de juny de 2017 amb RE 2389, en el que la Sra M. A. T. G. amb número de
DNI ....8705V,  on manifesta que és hereva de la Sra A. G.M.  titular del nínxol núm. 100 plataforma A,
sector sud, traspassada en data 2 de març de 2017.

Vist que la interessada amb la sol·licitud acompanya el títol funerari de la difunta, i còpia del testament
on consta com a hereva universal.

Fonaments de dret

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

Segon.-  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 adopta el següent acord:

ACORD:

Primer.- Acceptar la voluntat de la interessada i concedir el canvi de titular del nínxol número 100 de la
Plataforma A, Sector Sud.

Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa següent:
Epígraf 4, apartat 
1r- concessió títol funerari...........................................................................41,50€
2n – Traspàs concessió títols funeraris ........................................................30,00€

I que haura de fer efectiu a qualsevol entitat bancària de la vila,  i presentar  el justificant als serveis de
secretaria, per a l'obtenció del nou títol. 

TERMINIS D'INGRÉS

Art. 62.2 Llei General Tributària 58/2003 de 17 de desembre

a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
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recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil
següent

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l'últim de cada mes,  des de la data de
recepció  de  la  notificació  fins  el  dia  5  del  segon  mes  posterior  o,  si  aquest  no fos  hàbil,  fins  a
l'immediat hàbil següent, passats els terminis assenyalats l'ingrés serà exigit per procediment executiu.

 FORMA DE PAGAMENT

Transferència  bancària  a  qualsevol  dels  comptes  de  l’Ajuntament  d’Anglès  que  es  relacionen  a
continuació:

     
CaixaBank ES52 2100 0658 0902 0000 4453
CaixaBank  ES42 2100 8109 5322 0003 6677
B. Santander ES23 0049 0497 2722 1081 0013
BBVA ES79 0182 5595 4402 0017 0071 
B. Sabadell ES50 0081 0222 6600 0120 6427

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada indicant la conveniència de domiciliar l'import del
rebut anual  i al Departament Municipal de Tresoreria per al canvi de titular i domiciliació. 

7.- Assumptes urgents

Per part de l'alcaldia es proposa l'adopció del següent acord, es passa a votació de la urgència, que és
aprovada per unanimitat dels assistents:

TEMA: Pagament a justificar

Antecedents de fet

S'ha detectat que ha augmentat la afluència d'usuaris de la piscina descoberta i que no es disposa de
suficient zona d'ombra per a poder protegir-se del sol i de les altes temperatures.

S'ha demanat pressupost de para-sols de Bruc Extra Natural a l'Empresa Bruc Girona SL per import
de 1.0096.62 € amb iva inclòs, per tal d'adquirir 4 para-sols per cobrir la necessitat immediata d'ombra
a la piscina descoberta.

Fonaments de dret

Base 34 d'execució del pressupost municipal 2017, 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 crèdits 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.

La Partida d'imputació de la despesa és 342.21200 “ manteniment piscina” del Pressupost Municipal
en vigor, on existeix crèdit adequat i suficient segons fiscalització favorable de la Intervenció.

La Junta de Govern adopta el següent acord:
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ACORD:

Primer.- Aprovar  un  lliurament  de  1.009,62  €,  a  justificar  en  un  termini  de  3  mesos,  al  regidor
d'Esports, Sr Jordi Pibernat Casas, per fer front a les despeses derivades de la compra per internet del
subministrament de 4 para-sols per a la piscina descoberta municipal.

Tercer.- Notificar  el  present  acord  al  Regidor  i   Departament  Municipal   d'Intervenció  per  al  seu
coneixement i efectes.

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

 
L'alcaldessa,          La secretària accidental,

Àstrid Desset Desset           Eugènia Iglesias Berini
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