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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ: 

.: Número : 21 

.: Caràcter : ordinària 

.: Tipus: Junta de Govern 

.: Data : 04.10.2018 

.: Lloc : Ajuntament d'Anglès 

.: Hora d'inici:  19:30 hores 

.: Hora d'acabament: 20:00 hores 

.: Convocatòria: 1a. 

 

HI ASSISTEIXEN: 

: Presideix: Àstrid Desset Desset, alcaldessa 

.: Secretària: Sra.  Sandra Pinos Martínez 

.: 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. 
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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 20 de 20 de setembre 2018,  per unanimitat dels assistents. 

 

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

- 

3. - Contractació 

3.1 

 

Tema: Adjudicació del contracte de subministre i instal·lació de jocs infantils a la Llar d’infants 

municipal i al Parc del Puigbell  

 

Antecedents 

1. En data 05 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local, en sessió ordinària va aprovar l’expedient per a la 

contractació del subministrament de jocs infantils al parc del Puigbell i a la zona d’esbarjo de la Llar d’infants 

municipal “El Cucut”, aprovant a l’efecte els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions 

tècniques que hauran de regir-lo, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, i 

tramitació ordinària.  

2. Mitjançant el decret d’alcaldia número 531 de data 17 de juliol de 2018 es va procedir a rectificar un 

error material detectat en el PCAP i PPT i ampliar el termini de presentació de pliques amb el termini 

transcorregut des de la publicació del primer anunci. 

3. En data 06 d’agost de 2018 es va procedir a l’obertura del sobre A presentat per les empreses licitadores. 

4. En data 09 d'agost de 2018 es va procedir a l'obertura del sobre B presentat per les empreses participants 

en el procediment, i prèvia valoració de l'oferta per part dels serveis tècnics, en data 20 de setembre de 

2018 la Mesa de Contractació va procedir a: 
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PRIMER.-  Excloure de la licitació les ofertes presentades per Novatilu SL i Crous Expert, SL en relació al Lot 

1, i admetre la resta de proposicions. 

SEGON.- Classificar les ofertes presentades, quedant les mateixes amb l'ordre següent: 

 

 

TERCER.-  Realitzar proposta d'adjudicació a favor del següent licitador: 

LOT 1 

Licitador NIF PREU IVA TOTAL TERMINI 

EXECUCIÓ 

Happyludic playground 

and urban equipment SL 

B63768550 15.068,05 € 3.164,29 € 18.232,34 

€ 

6 setmanes 

 

LOT 2 

Licitador NIF PREU IVA TOTAL TERMINI 

EXECUCIÓ 

Happyludic playground and 

urban equipment SL 

B63768550 18.320,94 €, 3.847,40 € 22.168,34€ 6 setmanes 

 

5. Efectuat el requeriment, l’empresa proposada ha presentat la documentació justificativa, així com el 

document acreditatiu de la constitució de les garanties definitives per import del 5 % del preu d’adjudicació 

IVA exclòs de cadascun dels lots, és a dir, una garantia de 753,40 € pel Lot 1 i 916.05 € pel Lot 2. 
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Fonaments de dret 

Primer.- Article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic, relatiu a la 

formalització dels contractes. 

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

Primer.- Declarar vàlid l'acte de licitació. 

Segon.- Excloure de la licitació les ofertes presentades per Novatilu SL i Crous Expert, SL en relació al Lot 1, 

i admetre la resta de proposicions. 

Tercer.- Aprovar la classificació de les proposicions admeses proposada per la Mesa de Contractació i que 

consta en els antecedents d'aquest acord. 

Quart.- Adjudicació del contracte de subministre i instal·lació de jocs infantils a la Llar d’infants 

municipal i al Parc del Puigbell segons el detall següent: 

Lot 1 - Parc Puigbell: a l’empresa HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT, SL amb NIF: 

B63768550 per ser l’oferta presentada amb una major puntuació, amb un preu d’adjudicació de 15.068,05 

€, més 3.164,29 € en concepte d’IVA, fent un total de 18.232,34 €, una reducció del termini d’execució de 

2 setmanes respecte del previst en el PPT que és de dos mesos, fent que el termini d’execució sigui de 6 

setmanes, i una ampliació de la garantia dels elements subministrats i instal·lats de 5 anys, fent un total de 

6 anys de garantia. 

Lot 2 - Llar d’infants: a l’empresa HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT, SL amb NIF: 

B63768550 per ser l’oferta presentada amb una major puntuació, amb un preu d’adjudicació de 18.320,94 

€, més 3.847,40 € en concepte d’IVA, fent un total de 22.168,34 €, una reducció del termini d’execució de 

2 setmanes respecte del previst en el PPT que és de dos mesos, fent que el termini d’execució sigui de 6 

setmanes, i una ampliació de la garantia dels elements subministrats i instal·lats de 5 anys, fent un total de 

6 anys de garantia. 

Cinquè.- Comprometre la despesa de de 18.232,34 € com a preu del LOT 1 del contracte amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 171 62300 “JOCS INFANTILS” del pressupost municipal vigent de l’exercici 2018 

(RC: 220180003365). 

Sisè.- Comprometre la despesa de de 22.168,34 € com a preu del LOT 2 del contracte amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 323 62500 “MOBILIARI EXTERIOR LLAR D’INFANTS” del pressupost municipal 

vigent de l’exercici 2018 (RC: 220180003398). 
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Setè.- Facultar l'alcaldessa presidenta perquè en representació de l'Ajuntament d'Anglès formalitzi el present 

contracte amb l'adjudicatari en document administratiu. 

Vuitè.- El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica avançada 

basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica, en el termini màxim de 15 dies des 

de la notificació del present acord. 

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.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè en el termini màxim de 10 dies naturals comptats des 

de la formalització del contracte, presenti a l'Ajuntament el programa de treball. 

Onzè.- Comunicar el present acord al Departament d'Intervenció pel seu coneixement i efectes oportuns. 

 

3.2 

 

Tema: Adjudicació del contracte del servei d'àpats de la Llar d'infants municipal «El Cucut»  

 

Antecedents 

1. En data 23 d’agost de 2018, mitjançant el decret d’alcaldia número 604, es va procedir a aprovar 

l'expedient de contractació del Servei d'àpats de la Llar d'infants municipal El Cucut, aprovant als efectes els 

plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que l'han de regir, mitjançant 

procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació, i tramitació ordinària.  

2. En data 13 de setembre de 2018 es va procedir a l'obertura del sobre únic presentat per l'única empresa 

participant en el procediment, en el mateix acte la Mesa de Contractació formular proposta d'adjudicació del 

contracte a: 

Oferta Valoració 

preu 

(màx. 48) 

Valoració que es computa automàticament TOTAL 

Proximitat 

(màx. 15) 

Parades 

(màx. 15) 

Percentatge 

fregits (màx.  

18%/mes) 

Classe de 

dietètica i 

alimentació 

Subministrament 

castanyada (4) 
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(10) (8) 

CAPGIR 

GESTIÓ DE 

SERVEIS, SL 

32 15 15 10 8 0 80 

 

3. Efectuat el requeriment, l’empresa proposada ha presentat la documentació justificativa, així com el 

document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva 1.485,15  

Fonaments de dret 

Primer.- Article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic, relatiu a la 

formalització dels contractes. 

La Junta de Govern local adopta el següent 

ACORD: 

Primer.- Declarar vàlid l'acte de licitació. 

Segon.- Aprovar la classificació de les proposicions admeses proposada per la Mesa de Contractació i que 

consta en els antecedents d'aquest acord. 

Tercer.- Adjudicar el contracte del servei d'àpats de la Llar d'infants municipal «El Cucut» a l’empresa 

CAPGIR GESTIÓ DE SERVEIS, SL amb NIF: B17564758 per ser l’oferta amb una major puntuació obtinguda 

i que és la següent: 

Licitador NIF PREU unitari IVA TOTAL unitari 

CAPGIR GESTIÓ DE 

SERVEIS, SL 
B17564758 3,74 € 0,37 € 4,11 € 

 

Quart.- Comprometre la despesa de de 32.641,62 € corresponent a una anualitat com a preu del contracte 

del servei d'àpats de la Llar d'infants municipal «El Cucut» amb càrrec a l’aplicació pressupostària 323 

22105 “Servei menjador alumnes Llar d'infants” del pressupost. 

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

present contracte amb l'adjudicatari en document administratiu. 
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Sisè.- El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica avançada 

basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica, en el termini màxim de 15 dies des 

de la notificació del present acord. 

Setè.- 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. 

Vuitè.- Comunicar el present acord al Departament d'Intervenció, així com a la directora de la Llar d’infants 

municipal pel seu coneixement i efectes oportuns. 

 

3.3 

 

Tema: Esmena error material a l’acord de JGL de 31.07.18 per la Contractació impressions diverses GALES 

2018  
 

Antecedents 

Per Junta de Govern local de data 31 de juliol de 2018 es va aprovar la contractació de les diverses 
impressions per les Gales 2018, on s’ha detectat un error de transcripció de dades. 

Fonaments de dret 

De conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu comú 

de les Administracions Públiques, segons el qual: Les Administracions Públiques podran, així mateix rectifi-

car, en qualsevol moment, d’ofici o a instancia dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques 

existents al seus actes. 
 

La Junta de Govern Local adopta del següent ACORD 

Primer – Esmenar  l’acord, en el sentit que: 

Allà on diu: 

Concepte Unitats Empresa NIF Preu 

Programa GALES (230x230) 2600 Gràfiques Anglès B17315391 3.919,00 € 

Programa GALES (210x297)   2600 Gràfiques Anglès B17315391 4.724,00 € 

Cartells (A2) 150 Impremta Pagès B17207945 118,00 € 
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Fulls votació (A5) 2600 Gràfiques Anglès B17315391 132,00 € 

Programa butxaca 3000 Impremta Pagès B17207945 283,00 € 

TOTAL 9.176,00 € 

IVA (21%) 1.926,96 € 

TOTAL (IVA inclòs) 11.102,96 € 

 

Ha de dir: 

Concepte Unitats Empresa NIF Preu 

Programa GALES (230x230) 2600 Gràfiques Anglès B17315391 3.919,00 € 

Cartells (A2) 150 Impremta Pagès B17207945 118,00 € 

Fulls votació (A5) 2600 Gràfiques Anglès B17315391 132,00 € 

Programa butxaca 3000 Impremta Pagès B17207945 283,00 € 

TOTAL    4.452,00 € 

IVA (21%)    934,92 € 

TOTAL (IVA inclòs)    5.386,92 € 

 

Segon.- Comunicar la present resolució al departament municipal d'Intervenció i Tresoreria per al seu conei-

xement i efectes. 
 

4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient. 

- 

5.  Assumptes econòmics 

5.1 

 

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 
 

 H/2018/11 d'import 15.363,45 euros 
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Atès que la intervenció posa de manifest que no s’ha efectuat la reserva de crèdit adient, i per 

tant s’haguessin 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. 

 

 

La Junta de Govern Local adopta el següent acord: 

 

 

CONVALIDAR l’acte d’aprovació de les despeses , reconèixer les obligacions i aprovar les factures   

corresponents a la relació de factures amb número : 
 

-H2018/11 per import de 15.363,45 euros 

 

6. Assumptes de tràmit 

6.1 

 

Tema: Aprovació del programa  i despeses de La Festa del Remei _Gales petites 2018 
 

 

Antecedents 
 

Primer. Des de l'Àrea de cultura s'ha elaborat la programació de de La Festa del Remei _Gales petites 2018 

que tindran lloc entre el 12 i 14 d’octubre de 2018.  

Es preveu la següent programació: 

 

DIJOUS 11 D’OCTUBRE 

 

24é CONCURS DE RATAFIA 

 

Termini d'admissió fins el dijous 11 d'Octubre.  
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Entrega a l'Ajuntament d'Anglès en horari d'oficines de 9 a 14:00 h., i a la Biblioteca Joaquim Bauxell 

fins les 20:00 del vespre. 

 

DIVENDRES 12 D’OCTUBRE 
 

18:00 h a 21:00 BALL a la Sala de Jubilats amb el conjunt SONA BÉ 
 

DISSABTE 13 D'OCTUBRE 

 

08:00h XII CATALUNYA MOTO TOUR ANGLES. Sortida i arribada al Pavelló  
            Arribada entre 7 i 8 de la tarda. SOPAR i FESTA DE COMIAT 

 

12:00h ESPECTACLE pels mes petits: UNA PARADETA PARTICULAR  amb LA BLEDA. Als Jardins de 

Can Cendra (Si plou a la Biblioteca) 
 

12:00 h REPIC DE CAMPANES 
 

17:00 h   CONCERT DE CANT CORAL. Església Parroquial 
Organitzat per la Coral Cors Alegres d'Anglès i l'agrupació de Corals de les Comarques de Girona. 

Gratuït. 

 

Participen: 

ELS CANTAIRES DE SANT MIQUEL d'Anglès 

COR PARROQUIAL d’Amer 

LA CORAL IPSO LAURO de Sant Julià del Llor - Bonmatí 

CORAL ROSSINYOL DE SALES de La Cellera de Ter  

I LA CORAL CORS ALEGRES d'Anglès 

 

18:30 POETRY SLAM a la Plaça Catalunya (Si plou al Bar La República) 

 

NORMATIVA: 
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- Poemes propis 

- Durada màxima 3 minuts per poema,es pot llegir el poema o recitar de memòria 

- Tots els participants hauran de portar 2 poemes. En una 1a ronda recitaran tots els partici-

pants. Els 4 millors puntuats passaran a la ronda final on recitaran un altre poema. 

- El jurat el formarà 5 persones del públic, triades a l'atzar; que valoraran del poema: el propi 

poema, la interpretació i la resposta del públic. Votaran amb un decimal entre 0-10. La nota 

més alta i la més baixa s'eliminaran, i se sumaran les 3 notes centrals, per tant la nota 

màxima és un 30. 

- El participant més valorat serà el guanyador 

- Si us hi voleu inscriure envieu un correu a promocio.gales@gmail.com amb el vostre nom, 

cognoms i telèfon de contacte. 

 

 

20:00 h. Missa vespertina anticipada. Missa de les Famílies. Amb la participació dels CANTAIRES 

DE SANT MIQUEL.  Cant dels goigs i veneració de la Mare de Déu del Remei. 
 

21:30 h EL SOPAR DELS IDIOTES al Polivalent Primer d’Octubre 

Preu:8€ 

Venda d'entrades anticipades a Ca la Nati. 

 

DIUMENGE 14 D’OCTUBRE 
 

08:30 h. Rosari. Església Parroquial 
09.00 h. Missa en memòria dels difunts d’Anglès. Església Parroquial 
 

mailto:promocio.gales@gmail.com
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09:00 h. 36è CONCURS DE PINTURA RÁPIDA Jardins de Can Cendra 

Inscripcions i segellat de les teles i els papers a La Sala Fontbernat de 09:00h a 11:00 h.  
Recepció de les obres a la Sala Fontbernat de 13 a 15 h. 

 

12:00 h. OFICI SOLEMNE, en honor a la Verge del Remei cantat per la Coral Cors Alegres de la Llar 

de Jubilats. Cant dels goigs i veneració de la Mare de Déu del Remei. Hi participaran el 

Gegants i grallers d’Anglès que faran uns balls a la sortida. 
 

12:00 h. 25 anys D’AULA DE MÚSICA-MÚSIQUES DEL MÓN a la Plaça Catalunya. (En cas de pluja al 

Bar la República). 
 

16:30 h. LLIURAMENT DE PREMIS. Sala Fontbernat. 

Del 36é Concurs de Pintura Ràpida i 24é Concurs de Ratafia. 

L'Exposició també podrà visitar-se els dies 20 i 21 d'octubre de 11 a 13 i de 18 a 20 hores. 

 

17:30 h. CASTANYADA i BALL amb el Cantant ENRIC. Passeig de l'Estació. 

Patrocina. Llenyes i fustes RISSEC 

SORTEIG DE PANERES i SERVEI DE BAR 
En cas de pluja la castanyada es celebrarà al Polivalent Sala de l’U d’octubre. 
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18:30 h. Rosari. Església Parroquial. 
 

19:00 h. Missa concelebrada pels capellans fills d'Anglès i Cant dels Goigs i veneració 

de la Mare de Déu del Remei.  

 

Horari d'obertura de l'Església: 
Dissabte de 17:00 a 21:00 h 

Diumenge de 09:00 a 21:00 h. 

 

 

24é CONCURS DE RATAFIA 
 

BASES DE PARTICIPACIÓ: 

 

l.-   Poden participar-hi els  elaboradors/es de ratafia casolana que ho desitgin. 

2.-  Cada concursant podrà presentar tantes classes de ratafia com vulgui. 

3.-  La quantitat mínima per classe de ratafia és d'1/4 de litre per a la qualificació del Jurat. 

4.-  La ratafia ha de ser presentada en un envàs de vidre blanc transparent amb un tap de suro. Els 

envasos no es retornaran. 

5.-  El termini d'admissió de ratafies es el DIJOUS 11 d'octubre de 2018. 

6.-  Les ratafies s'hauran de presentar a les oficines de l'Ajuntament de 9 a 14h o a la Biblioteca 

Joaquim Bauxell fins dijous 11 a les 20:00 

7.-  Cada ampolla de ratafia presentada s'haurà d'acompanyar amb un sobre tancat que contingui 

el nom i cognoms, l'adreça i el telèfon del / de la concursant. 

8.-  Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà la Comissió Organitzadora segons el 

seu lliure criteri. 

9.-  El veredicte del jurat es farà públic el diumenge dia 14 d'octubre a les 16:30 de la tarda a la 

Sala Fontbernat, on es lliuraran els premis. Es declararà el premi desert si el concursant premiat es 

absent a l'esmentat acte d'entrega. 

10.-  La decisió del Jurat es inapel·lable. 

11.-  La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les bases 

12.-  Hi haurà un obsequi per a tots els participants. 

 



 

 

 

14 de 20 

L’Ajuntament d’Anglès otorga aquests PREMIS; 

1r. PREMI  100 € 

2n.PREMI    75 € 

3r. PREMI    50 € 

 

36è Concurs de Pintura ràpida 
 

1.- Podran participar en aquest concurs tots els artistes que ho desitgin. La inscripció serà lliure i 

gratuïta. 

2.- La data del concurs serà el diumenge 14 d'octubre de 2018.  

3.- L'artista podrà escollir la tècnica que desitgi per interpretar la seva obra. El format mínim es el 

10F (55x46 cm).  

4.- Per tal de promoure les inquietuds artístiques de la joventut, s'atorgaran el premi juvenil per a 

edats compreses entre 13 i 18 anys i el premi infantil per als menors de 13 anys.  

5.- S'atorgarà un premi al millor artista local, cas de no haver-n’hi cap s’atorgarà a algú dels pobles 

veïns.  

6.- La inscripció dels artistes i el segellat de teles i papers tindrà lloc a la Sala Fontbernat de 9 a 11 

del matí. Només hi seran admeses les teles blanques o preparades amb una capa de color uni-

forme. 

7.- Les pintures s'hauran de realitzar al natural pels carrers de la vila i terme municipal durant el 

termini fixat. No s'admetran obres fetes a partir de fotografies. 

8.- La recepció de les obres es farà a la Sala Fontbernat des de les 13 h. fins a les 15 h. 

9.- Acabada l'admissió es reunirà el jurat per qualificar les obres presentades. El veredicte del jurat 

es farà públic el mateix diumenge 14 a partir de les 16:30 h  a la Sala Fontbernat, on es lliuraran 

els premis. Tot seguit s'obrirà oficialment l'exposició. 

10.-Els artistes participants hauran de ser presents al lliurament dels Premis per a recollir-los per-

sonalment i en mà. Es declararà el premi desert si l'artista premiat es absent a l'esmentat acte 

d'entrega. 

11.-A partir del 22 d'octubre 2018 totes les obres no premiades hauran de ser retirades de les 

oficines municipals, cada dia de 9 a 2 del matí, pels seus autors o pels adquiridors que acreditin 

el seu dret mitjançant el resguard de presentació o el rebut corresponent d'adquisició, segons 

els casos. El 30 de novembre les obres no reclamades restaran propietat de l'Ajuntament i per 

tant s'entendrà que els autors renuncien a la seva propietat. 

12.- El fet de prendre part en el concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i la conformi-

tat amb el veredicte del jurat. 
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13.-Les obres premiades passaran a ser propietat dels Patrocinadors amb tots els drets de repro-

ducció i d'imatge. 

 

PREMIS CATEGORÍA ADULTS 

− 1r 500 € ANTEX. 

− 2n 400 € IMPREMTA PAGÈS 

− 3r 170 € AJUNTAMENT D’ANGLES 

− 4r        150 € L’ARTÍSTICA BELLES ARTS 

− Premi al millor artista local  200€ CA L’AULINA  

 

PREMIS JUVENILS (DE 13 A 18 ANYS)                                     PREMIS INFANTILS (MENORS DE 13 

ANYS) 
 

1r  Obsequi productes L’Artística valorat en 25€   1r Obsequi productes L’Artística                                    

valorat en 25€  

2n Obsequi productes L’Artística valorat en 15€   2n Obsequi productes L’Artística va-

lorat en 15€  

3r  Obsequi productes L’Artística valorat en 10€  3r  Obsequi productes L’Artística va-

lorat en 10€  

Segon.-  Vist la relació de les activitats previstes amb el següent pressupost: 

DESPESES   Import 

Castanyes 150Kg x 5€ 750,00 € 

Bosses Castanyes 500 u. 100,00 € 
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Vi novell 8 litres 16,00 € 

Vi negre 8 litres 14,40 € 

Col·laboració Llar de jubilats - 

Cantant ENRIC   290,40 € 

Begudes i coca Cant Corals   60,00 € 

Organització Poetry Slam Ramon 

Bartrina   150,00 € 

llaminadures concurs infantil pintura   75,11 € 

Obsequis participants ratafia   125,00 € 

Impremta Pagès 2600 díptics 543,29 € 

Repartir Programa REPARTIDORS 

(Cases i comerços)   175,00 € 

Creació imatge portada Festa del 

Remei Maria Jose Martí   60,50 € 

Tires per la Rifa   14,30 € 

Compres varis per les Paneres   100,00 € 

1r premi ratafia   100,00 € 

2n premi ratafia   75,00 € 

3r premi ratafia   50,00 € 

3r premi pintura ràpida   170,00 € 

1r premi juvenil   25,00 € 

2n premi juvenil   15,00 € 

3r premi juvenil   10,00 € 

1r premi Infantil   25,00 € 

2n premi Infantil   15,00 € 
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3r premi Infantil   10,00 € 

    2.103,00 € 

Tercer.- Amb l’aprovació de la Programació « de La Festa del Remei _Gales petites, edició 2018» i el pressu-

post 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 La Festa del 

Remei 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 La Festa del Remei 2018. 

 

Cinquè.- Les activitats que es realitzaran durant la celebració de La Festa del Remei són: Ball a la sala 

d’avis, obra de teatre al local polivalent, espectacles per petits als Jardins de Can Cendra, cant 
coral, campionat de poesia a la Plaça de Catalunya, celebracions de missa, etc. 

 

Sisè.- L'enginyer municipal ha d’emetre informe en relació a els firaires ubicats al passeig de la Feve el dia 

14 d’octubre de 2018 (1 dia), 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. 

Setè.-. La Policia municipal ha d’emetre un Informe sobre necessitats de senyalització per a dur a terme les 

activitats programades de La Festa del Remei 2018 

Vuitè.-. En relació a la representació de l'espectacle “EL SOPAR DELS IDIOTES - Obra de teatre DE TRANSPUNT 

TEATRE ” 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, 14 d’octubre de 2018 de les 

20:00h a les 24:00h  a l'entitat. 

Novè.-El ball que es celebra al local d’avis,aquesta és promoguda per l’entitat de la Llar de Jubilats  i es farà 

el dia 12 d’octubre a les , de les 18:00h a les 21:00h . 

Per tal d’afavorir la participació i considerant que els actes de la Festa del Remei 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 2.103,00 €. 

 

Fonaments de dret 

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

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. 
 

Per tot això exposat, la Junta de govern  adopta el següent acord: 

Primer.-  Aprovar el programa de  « La Festa del Remei _Gales petites 2018 », on s’inclou la programació i el 

pressupost per a la seva realització, que puja a un import previst de DOS MIL CENT TRES€ (2.103,00€), IVA 

inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338.22699 del pressupost municipal vigent. 

Segon.- Atorgar al regidor de Cultura una bestreta per import de 1.095,00 € per fer front a diverses despeses 

que s'han de fer efectives abans de les festes esmentades. 

Tercer.- 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. 

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

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

dia 14 d’octubre de 2018 de les 20:00h a les 24:00h, per la representació de l’obra de teatre “EL SOPAR 

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

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. 

Sisè.-- 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. 

 

7.  Assumptes urgents. 

- 

500.- PERSONAL 

Tema: .- Declarar desert la constitució d’una borsa de treball de peó de la brigada. 

 

Antecedents de fet 

Vist que el passat 2 d’octubre de 2018 es varen realitzar les proves del procés selectiu per a la constitució 

d’una borsa de treball de peó de la brigada.  
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Havent rebut l’acta del tribunal en data 2 d’octubre de 2018, pel qual es proposa declarar deserta la 

constitució de la borsa de treball de peó de la brigada, atenent que d’acord amb la base vuitena publicada 

al BOP de Girona de 9 d’agost de 2018 a la segona prova cap dels aspirants no ha obtingut un mínim de 5 

punts.  

 

La Junta de Govern adopta el següent acord: 

 

Primer.- Declarar desert la constitució d’una borsa de treball de peó de la brigada. Essent els resultats 

d’aquesta borsa els següents:  

 

Ordre DNI Puntuació teòric Puntuació pràctic 

1 40342499Q 8.75 4 

2 40329085B 6.25 1.33 

  

Segon.- Publicar l’Edicte amb el contingut de la següent proposta al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la 

web de la corporació www.angles.cat.  

 
Tercer.- Comunicar la present proposta als representants legals dels treballadors.  

 

 

 

I, no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. Alcaldessa aixeca la sessió a l'hora esmentada a 

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

 

L'alcaldessa,        La secretària, 

 

 

Astrid Desset Desset               Sandra Pinos Martínez 


