
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

.: Número : 23

.: Caràcter : ordinària

.: Tipus :  Junta de Govern

.: Data :  16 de novembre de 2017

.: Lloc : Ajuntament d'Anglès

.: Hora d'inici:  19:45 hores

.: Hora d'acabament: 20:00 hores

.: Convocatòria: 1a. 

HI ASSISTEIXEN:

: Presideix: Astrid 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.
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5.  Assumptes econòmics.

6.  Assumptes de tràmit  

7.  Assumptes urgents.

1.1.- 

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

Un cop llegides,  s'aproven les  actes números 21 i  22 de dates  2 i  9  de novembre de 2017,
respectivament, per unanimitat dels assistents.

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

-

3. - Contractació

3.1.-

TEMA:  Sistema de Telecontrol a la Calefacció i ACS al Pompeu Fabra

Antecedents

1.  Vistos  els  informes  emesos  per  l'organisme  autònom  de  Salut  pública  de  la  Diputació  de  Girona,

DIPSALUT, en data 9 de març de 2017 i  de 1 d'agost de 2017 després de realitzar la visita al  centre

d'educació primària Pompeu Fabra d'Anglès el dia 23 de juny de 2017,  es van detectar tres aspectes a

corregir: el telecontrol, una petita fuita a la purga de l'acumulador i que el filtre que havia d'estar entre 25 i

50um.

2. L'Ajuntament d'Anglès ha instal·lat el filtre de pretractament de l'aigua, si bé de dimensions 90/110um, i

resten pendents les actuacions de purga inferior del dipòsit  acumulador mitjançant la instal·lació d'una

aixeta nova i la instal·lació d'un sistema de telegestió per controlar en tot moment els diferents equips de
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producció de calefacció i d'ACS.

3. Consta a l'expedient un pressupost presentat per WIT TELEGESTION SAU (Antylop), relatiu a l'estratègia

de control prevista en aquest centre educatiu per tal de minimitzar el risc de legionel·losi a la instal·lació

d'aigua calenta que per un preu de 11.523,90 € + 2.420,02 € (21% d'IVA), total 13.943,92 €, que s'ajusta

als requeriments tècnics sol·licitats i és adequat als preus de mercat, segons informe tècnic de data 13 de

novembre de 2017.

4. El finançament d'aquestes obres es farà a càrrec de l'aplicació 323 63200 «CONSERVACIÓ I MILLORES

POMPEU FABRA» del pressupost municipal de l'any 2017, si bé l'Ajuntament compta amb una subvenció

concedida per DIPSALUT.

Fonaments de Dret

PRIMER.- Articles 35 i 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s'aprova el Reglament d'Obres

Activitats i Serveis dels Ens locals, segons el qual per a les obres de conservació i manteniment, reparacions

menors o meres instal·lacions complementàries  en els  edificis  dels  ens locals,  és suficient  que l’òrgan

competent  de  la  corporació  aprovi  la  documentació  a  què  es  refereixen  els  articles  34 i  35 d’aquest

Reglament, sens perjudici del que disposa l’article 46 d’aquest, en allò que sigui aplicable.

SEGON.- Són contractes d’obres aquells que tenen per objecte la realització d’una obra o l’execució d’algun

dels  treballs  enumerats  a  l'Annex  I  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, o la realització per qualsevol mitjà d’una

obra que respongui a les necessitats especificades per l’entitat del sector públic contractant.

Per “obra” s’entendrà el  resultat d’un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil,  destinat a

complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per objecte un bé immoble.

TERCER.-  D’acord amb allò establert  als articles 111 i  138 del TRLCSP atesa la quantia de l’obra,  pot

tramitar-se com un contracte menor d’obres. De conformitat amb l'article 111 la tramitació de l’expedient

dels  contractes  menors  exigirà  l’aprovació  de  la  despesa  i  la  incorporació  al  mateix  de  la  factura

corresponent,  que  haurà  de  reunir  els  requisits  que  les  normes  de  desenvolupament  d'aquesta  Llei

estableixin.

En cap cas els contractes menors podran tenir una durada superior a un any, ni ser objecte de pròrroga

(article 23 TRLCSP). De la mateixa forma, en els contractes menors no es podrà dur a terme la revisió de

preus, segons disposa l'art.89.2 i en cap cas existirà formalització del contracte (article 156.2).

Al contracte menor d’obres haurà d’afegir-se, a més, el pressupost de les obres, sense perjudici que hagi

d’existir el corresponent projecte quan normes específiques així ho requereixin.  

Segons allò establert al 138.3 s’haurà de constatar que la realització de la prestació serà realitzada per un

empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per dur a terme la
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prestació objecte del contracte.

QUART.- Mitjançant Decret de presidència de DIPSALUT de data 24 d'octubre de 2017, s'ha concedit una

subvenció pel finançament de l'assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la

salut SAT 2017/31, en un 70% de l'import de l'actuació, que caldrà executar abans del 31 de novembre de

2017.

CINQUÈ.- De conformitat amb la Da.2 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 competència per contractar correspon a

l’Alcaldessa, que al seu torn la té delegada a la Junta de Govern Local per Decret de 19 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local,  adopta del present  

ACORD

Primer.-  ADJUDICAR el contracte menor d'obres per a la instal·lació d'un sistema de telegestió per controlar

en tot moment els diferents equips de producció de calefacció i d'ACS al CEIP Pompeu Fabra, a favor de la

mercantil WIT TELEGESTION SAU , amb NIF A17699547, per un import de  13.943,92 € (IVA inclòs).

Segon.-  AUTORITZAR la despesa per import de 11.523,90 € + 2.420,02 € (21% d'IVA), total 13.943,92 €

amb càrrec a la partida núm. 323 63200 «CONSERVACIÓ I  MILLORES POMPEU FABRA» del Pressupost

Municipal vigent.

Tercer.-  Un cop realitzada l’obra,  incorpori’s  la  factura i  tramiti’s el  pagament si  procedeix;  Així  mateix,

trameti's la factura a DIPSALUT als efectes de justificar l'actuació subvencionada.

Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’adjudicatari.

Cinquè.- Comunicar el present acord a la Regidoria de Serveis, i d'Ensenyament, així com a l'àrea de serveis

econòmics a l'àrea de subvencions municipal pel seu coneixement.

3.2.

TEMA:  Contracte menor d'intermediació comunitària (ARRU)

Antecedents

1. L'Ajuntament d'Anglès ha signat amb el Ministeri de Foment (Dirección General de Arquitectura, Vivienda

y Suelo) i la Generalitat de Catalunya (Secretaria d'Habitatge) un acord de finançament per a la realització

conjunta de les obres de rehabilitació dels edificis i habitatges de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana

«Colònia Burés» d'Anglès en el marc del R.D. 637/2006, de 9 de novembre pel qual es prorroga el  Plan
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Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación

urbanas, regulat pel Real Decreto 233/2013, de 5 d'abril, en virtut de l'establert en la Disposició addicional

única del Real Decret 637/2016.

2. Vista la memòria d'alcaldia de data 06 de novembre de 2017 on es posa de manifest la necessitat de

procedir a la contractació del servei de mediació amb les comunitats de veïns i perquè durant l'execució del

projecte ARRU dugui a terme, entre d'altres:

a. Intermediació entre les comunitats de propietaris i l'Ajuntament d'Anglès, o altres

administracions  mitjançant  la  convocatòria  de  reunions periòdiques o  contacte

amb els presidents de les comunitats.

b. Les  convocatòries  de  reunions  de  comunitats  conjuntes,  amb l'elaboració  dels

ordres  de  dia,  control  dels  quòrums  necessaris  en  les  votacions,  i  reste  de

qüestions relatives a l'adopció dels acords relacionats amb l'actuació.

c. Coordinació de les Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE).

d. Coordinació dels eventuals desallotjaments temporals.

3.  Segons  certificació  de  la  intervenció  municipal,  existeix  crèdit  adequat  i  suficient  a  l'aplicació

pressupostària 151 22706 «ASSISTÈNCIA TÈCNICA URBANÍSTICA» del Pressupost Municipal en vigor (RC:

220170007168).

5. Costa a l'expedient que s'han sol·licitat tres pressupostos, havent rebut únicament el de l'empresa APROP

GESTIONS I SERVEIS, SL amb NIF: B55072755, per un import de 5.950,00 € IVA exclòs.

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.- L'aplicació d'imputació de la despesa és la 151 22706 «ASSISTÈNCIA TÈCNICA URBANÍSTICA» 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
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juny de 2015.

La Junta de Govern Local,  adopta del present  

ACORD

Primer.- Autoritzar la despesa de 7.199,50 € (5.950,00 € +21 % IVA (1.249,50 €)) amb destinació a la

contractació del servei de mediació comunitària, despesa imputable a l'aplicació 151 22706 «ASSISTÈNCIA

TÈCNICA URBANÍSTICA» del Pressupost Municipal en vigor.

Segon- Adjudicar aquest contracte menor de serveis a l'empresa APROP GESTIONS I SERVEIS, SL amb NIF:

B55072755, amb subjecció a les següents condicions:

Els treballs es realitzaran sota la supervisió de la TAG municipal de l'Ajuntament d'Anglès.

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 de la Llei 25/2013).

Tercer.-  Notificar  aquest  acord  a  l'empresa  adjudicatària,  als  serveis  tècnics,  així  com  a  la
Intervenció municipal als efectes oportuns.

3.3

Contractació
Tema:  Aprovació reconeixement extrajudicial, contractista Construccions Pallàs SL

Antecedents

1. Les obres corresponents al projecte d'obres d'adequació dels locals de la planta baixa de la nau 3

Burés, locals A i B, van ser adjudicades a l’empresa CONSTRUCCIONS J.PALLÀS, S.L. per pressupost

d’adjudicació de  91.353,76 Euros.

2. Posteriorment es va aprovar una modificació del contracte, per import de 5.713,78€ + IVA 21% :

1.199,89€, essent el total de 6.913,68€.

3. Durant  l'execució  de  les  obres  s’han  emès  dues  certificacions  d’obra  que  sumen  un  total  de

98.267,44 euros (IVA inclòs):

• Certificació núm.1: 97.460,15 €

• Certificació núm.2 i final :       807,29 €

4. Aquesta obra ha estat cofinançada per una subvenció de la Diputació de Girona i en el marc del

PUOSC 2013-2017, en data 14 de març de 2017 es va signar l'acta de recepció de l'obra executada

per part de l'alcaldessa, el director facultatiu i el contractista de l'obra, d'acord amb la certificació
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final de data 13 de març de  2017, per import de 98.267,44€. Ambdós documents s'han formalitzat

mitjançant els models del Programa específic de cooperació Municipal de la Diputació de Girona, als

efectes de justificar la subvenció concedida en base a la petició inicial.

5. En data 13 de març de 2017 (RE: 1045/13-03-17) té entrada una factura emesa per Construccions

J. Pallàs, per import de 4.067,72€ (IVA inclòs) en concepte de «treballs fora de pressupost».

6. En data el 30 de març de 2017 el Director facultatiu de les obres, l'enginyer assessor municipal

Xavier Serra, ha emès informe en relació a uns treballs imprevistos, duts a terme durant l'execució

de les obres  per import de 4.067,72€ (IVA inclòs) segons el qual s'ajusten als preus de mercat. La

seva necessitat  es justifica  perquè quan es va realitzar  l'obertura accessible al  local  A tal  com

estava previst al projecte, va aparèixer un desnivell que es va salvar amb una rampa exigible per

motius de seguretat; també s'inclou el pintat de dues portes exteriors, i l'enguixat de la paret interior

de la porta tapiada del local A.

7. Vist l'informe jurídic emès per la Tècnica d'administració general de data 6 de novembre de 2017.

8. Per Decret d'Alcaldia de data 14 de novembre de 2017 s'ha aprovat la modificació de pressupost

número 20/2017 per transferències de crèdit,  dotant  la  partida  l’aplicació pressupostària 337

61900 «Acondicionament del Polivalent  i Sala de Ball» amb crèdit suficient.

Fonaments de dret

L'aprovació del present expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits correspon a la Junta de Govern

Local per delegació de l'Alcaldia, en existir dotació pressupostària específica, tal i com disposa  l'art.60 del

Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril,  pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei

Reguladora de les Hisendes Locals.

La Junta de Govern Local,  adopta del present  

ACORD

PRIMER.- Aprovar el reconeixement extrajudicial per un import total de 4.067,72€ (IVA inclòs) euros, a favor

del contractista Construccions Pallàs, SL en concepte de «treballs fora de pressupost» en l'obra d'adequació

dels locals de la planta baixa de la nau 3 Burés, locals A i B, a càrrec de l'aplicació pressupostària  337

61900 Acondicionament del Polivalent  i Sala de Ball, del pressupost municipal vigent.

SEGON.- Aplicar al pressupost de l'exercici vigent els corresponents crèdits, amb càrrec a les aplicacions

que s'assenyalen en la relació anterior.

TERCER.- Notificar el present acord a la Intervenció municipal.
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3.4

TEMA:  Contracte d'Obres a la Xarxa de distribució Elèctrica del Nucli Antic

Identificació de l’expedient

Contracte menor d'obres a la Xarxa de Distribució elèctrica Nucli Antic

Antecedents

1. L'Ajuntament d'Anglès està executant les obres ordinàries de millora del Nucli Antic d'Anglès, segons

projecte redactat per Joaquim Pla l'any 2010, les quals estan subvencionades en un 75% pel Pla de barris.

Una part d'aquestes obres consisteixen en l'obertura de rases per a la posterior execució de la fase relativa

a les instal·lacions elèctriques, la qual requereix la supervisió de la companyia elèctrica distribuïdora del

servei (Endesa Distribución S.L.Unipersonal).

2. Segons informa la companyia Endesa Distribución Eléctrica S.L.Unipersonal en resposta a la sol·licitud

núm. NSCRGI-0561505, els treballs a realitzar a la nova xarxa de distribució no han de ser realitzades

directament per l'empresa distribuïdora propietària de les xarxes.

3. Consta a l'expedient que s'han sol·licitat tres pressupostos, essent el presentat per l'empresa COMSA

INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SL el més econòmic dels dos presentats. Aquest pressupost

ascendeix a un import de 57.514,07 € (47.532,29 € + IVA 21% (9.981,78 €)).

4. Vist l'informe de la Interventora municipal,  de data 13 de novembre de 2017, on s'informa sobre la

modificació de crèdit número 21/2017 mitjançant generació de crèdit per majors ingressos per l'ampliació

de termini d'execució del Pla de Barris rebut de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Resolució del 28

d'abril de 2017.

5. El finançament d'aquestes obres es farà a càrrec de l'aplicació 165 63301 «PLA DE BARRIS.- REPOSICIÓ

INFR. ELÈCTRIQUES AÈRIES» del pressupost municipal de l'any 2017, si bé l'Ajuntament compta amb una

subvenció concedida per La Generalitat de Catalunya (del Pla de Barris).

Fonaments de Dret

Primer.- Són contractes d’obres aquells que tenen per objecte la realització d’una obra o l’execució d’algun

dels  treballs  enumerats  a  l'Annex  I  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, o la realització per qualsevol mitjà d’una

obra que respongui a les necessitats especificades per l’entitat del sector públic contractant.

Segon.- D’acord amb allò establert als articles 111 i 138 del TRLCSP atesa la quantia de l’obra, pot tramitar-

se com un contracte menor d’obres.  De conformitat amb l'article 111 la tramitació de l’expedient dels
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contractes menors exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent,

que haurà de reunir els requisits que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin.

En cap cas els contractes menors podran tenir una durada superior a un any, ni ser objecte de pròrroga

(article 23 TRLCSP). De la mateixa forma, en els contractes menors no es podrà dur a terme la revisió de

preus, segons disposa l'art.89.2 i en cap cas existirà formalització del contracte (article 156.2).

Al contracte menor d’obres haurà d’afegir-se, a més, el pressupost de les obres, sense perjudici que hagi

d’existir el corresponent projecte quan normes específiques així ho requereixin.  

Segons allò establert al 138.3 s’haurà de constatar que la realització de la prestació serà realitzada per un

empresari amb capacitat d’obrar i que compti amb l’habilitació professional necessària per dur a terme la

prestació objecte del contracte.

Tercer.-  De conformitat  amb la Da.2 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 competència per contractar correspon a

l’Alcaldessa, que al seu torn la té delegada a la Junta de Govern Local per Decret de 19 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local,  adopta del present  

ACORD

Primer.-  ADJUDICAR el contracte menor d'obres per a les noves instal·lacions elèctriques del Nucli Antic, a

favor de la mercantil COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SL amb NIF: B64381072, per un

import de 57.514,07 € (47.532,29 € + IVA 21% (9.981,78 €)).

Segon.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa per import de 57.514,07 € (47.532,29 € + IVA 21% (9.981,78

€))  amb  càrrec  a l'aplicació  pressupostària  núm.  165  63301  «PLA  DE  BARRIS.-  REPOSICIÓ  INFR.

ELÈCTRIQUES AÈRIES» del Pressupost Municipal vigent.

Tercer.-  Un cop realitzada l’obra,  incorpori’s  la  factura i  tramiti’s el  pagament si  procedeix;  Així  mateix,

trameti's la factura a La Generalitat de Catalunya als efectes de justificar l'actuació subvencionada.

Quart.- NOTIFICAR la present resolució a l’adjudicatari pels seus coneixements i efectes oportuns.

Cinquè.- Comunicar el present acord al Regidor d'Obres i Serveis, així com a l'àrea de serveis econòmics, a

l'àrea de subvencions municipal i als Serveis Tècnics municipals pel seu coneixement.

4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

4.1

TEMA:  LIQUIDACIONS DE TRIBUTS DE COMUNICACIONS PRÈVIES OBRES

9 de 29



Antecedents

1.-  Atès que l’Ajuntament  ha rebut  diverses  comunicacions prèvies  per  a  la  realització  d’obres al

municipi d'Anglès, dels següents interessats:

1. Sra. M. X. P., amb DNI XXXX5923C, i amb RE núm.3801-2 de data 25 d’octubre de

2017,  per les obres de pintura de façana,  amb aplicació de dues capes de pintura

exterior color, al c, Ponent, 1, sense ocupació de la via pública. 

2. Sr. J.C.B., amb DNI XXXX6750D , i RE núm. 2559-1 de data 11 de juliol de 2017, per

les obres de reforma per adequar local comercial per l’elaboració i venda de menjars

preparats i pollastres a l’ast , a l’immoble del c. Verneda, 17 local A 

3. Sr. D. R. P. amb DNI XXXX5323, i RE núm. 3545-1 de data  09 d’octubre de 2017, per

les obres de col·locació de paviment de gres al local planta baixa situat al dels Horts,7

amb referència cadastral 9953701DG6495S0043RY, i una superfície de 157m2. 

4. Sra. N. V. P.B. amb DNI XXXX7514Y, i amb RE núm. 3388-1 de data 25 de setembre de

2017, per obres de pintura de façana amb plataforma elevadora  i tall de carrer parcial

del carrer Nou el dissabte 7 d’octubre de 2017, a l’edifici situat al c. Nou, 9 

5. Sr. M.P. N., amb DNI XXXX2907C, i RE núm. 3553-1 de data 09 d’octubre de 2017, per

les obres de pintura de façana amb camió cistella i tall de carrer parcial el dissabte 14

d’octubre de 2017, per l’habitatge 

6. A.P. L. amb DNI   XXXX8755B  i RE núm. 3565-1 de data 10 d’octubre de 2017, per les

obres pintura de façana amb plataforma elevadora  i  ocupació de la via publica pel

dissabte dia 14 d’octubre de 2017

2.-Vist els informes favorables pels quals es verifica que s’ajusten al que preveu l’article 72 del Decret

64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i les

liquidacions, emeses per l’arquitecta tècnica municipal, sobre les comunicacions prèvies rebudes amb

les condicions següents: 

• Donar compliment a la Ordenança municipal de Convivència ciutadana i via pública prèvia comunicació

a la policia municipal qui donarà les instruccions a seguir per la senyalització necessària de la zona.

• Es disposarà dels elements necessaris de protecció (tanques, xarxes, lones,  etc.) que garanteixin la

seguretat dels vianants per caigudes d’eines o materials a la via pública.  

• Mai cap material s'abocarà directament sobre la via pública, que haurà de protegir-se convenientment

abans de l'inici de les obres.
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• El titular de la llicència reposarà al seu únic càrrec el següent:

a) Els paviments de voreres i calçades malmeses

b) Les superfícies enjardinades malmeses 

             c) Qualsevol servei d'infraestructura afectat, soterrat o aeri

Fonaments de Dret

1. Art. 71 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,

activitats i serveis dels ens locals; 

2. Article 47 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, i en l’article

23.2b) de la Llei 7/1985, reguladora de bases de Règim Local.

3. Ordenança fiscal núm. 9  Taxa per llicències o comunicacions prèvies, control posteriors a l'inici de

les activitats 

4. Ordenança fiscal núm. 4 art. 4rt relatiu a la base imposable, quota i acreditament 

5.-Ordenança  fiscal  núm.  4  d'Impost  d'impost  d'instal·lacions  i  obres,  en  l'art.  3R  s'estableix  les

bonificacions a la quota de l'impost: Bonificació de  95% de l'ICIO  per millora de façana en tot el

municipi

La Junta de Govern Local,  adopta del present  

ACORD

PRIMER.-  Aprovar  les  liquidacions de les  taxes i  impostos segons les  ordenances fiscals  vigents

corresponents a les comunicacions prèvies d’obres que es relacionen a continuació:

1) Sra. M. X.P.

Pressupost d’obres: 1.423,11€

Impost construccions, obres (3,75 % pressupost):  53,37€

 Bonificació del 95%  de l’ICIO 50,70 .  Import final a liquidar ICIO 2,67 € 

Taxa per tramitació d’obra menor: 40,00€

Ubicació: c. Ponent, 1 

TOTAL A LIQUIDAR  42,67€ 
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2) Sr. J. C. B. 

Pressupost d’obres: 1.932,83€ 

Impost construccions, obres (3,75% pressupost): 72,48€ 

Taxa per tramitació obra menor: 40,00€

Fiança residus enderroc: 150’00 €  (a retornar) 

Ubicació: carrer Verneda, 17 local A 

TOTAL A LIQUIDAR: 262,48€ 

3) Sr. D. R.P.

Pressupost d’obres: 7.140,00€ 

Impost construccions, obres (3,75 % pressupost): 267,75€ 

Taxa per tramitació d’obra menor: 40,00€

Placa d’obres: 11,42€ 

Ubicació: c. del Horts, núm. 7 (local comercial) 

TOTAL A LIQUIDAR: 319,17€ 

4) Sra. N. V.P.B.

Pressupost d’obres: 600,00 €

Impost construccions, obres (3,75 % pressupost): 22,50. (Bonificació del 95% ICIO= 1,12€

Taxa per tramitació d’obra menor: 40,00€

ocupació via pública:  55€ 

Ubicació: carrer Nou, 9

TOTAL A LIQUIDAR: 96,12€ 

5) Sr. M.P. N.

Pressupost d’obres: 300,00€ 
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Impost construccions, obres (3,75 % pressupost): 11,25€

Impost construccions, obres (3,75 % pressupost): 10,69 (Bonificació del 95% ICIO= 0,56

Taxa per tramitació d’obra menor: 40,00€

Ocupació via pública: 53€ 

Ubicació: carrer Nou, 7 

TOTAL  A LIQUIDAR:  93,56€ 

6) A.P. L.

Pressupost d’obres: 360,00€ 

Impost construccions, obres (3,75 % pressupost): 13,50€ Bonificació 95%: 12,82€ = 0,68€ 

Taxa per tramitació d’obra menor: 40,00€

Ocupació de la via pública:  66€ 

Ubicació: carrer Triassa, 36 

TOTAL  A LIQUIDAR  106,68€ 

TERCER.- Notificar aquest acord a les persones interessades. 

QUART.- Comunicar aquesta resolució al departament de tresoreria i a la intervenció municipal als 
efectes oportuns.

4.2
401.36 MILLORA DEL NUCLI DEL BARRI ANTIC,Ampliació de voreres .- Actuació núm. 1 
TEMA:  Aprovació certificació núm. 1 

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 ).

Vista la certificació d'obra núm. 1 presentada per la mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, SL  amb data
09 de novembre de 2017 i  RE núm. 3952-1,  per un import  de 26.813,98€, corresponent a les obres
realitzades durant el mes d’octubre de 2017. 
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Vista la conformitat del tècnic director de l'obra Sr. Joaquim Pla Ros, al pagament de la certificació, de data
30 d’octubre de 2017.

Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 14 de novembre de 2017, relatiu a la
certificació  d’obra núm. 1 presentada per la mercantil Artifex  infraestrures, SL.

Atès que 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, per delegació d’acord de Ple de 30 de maig de 2017.

Fonaments de dret

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

La Junta de Govern Local,  adopta del present  

ACORD

Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm.1 de data 30 d’octubre de 2017  per  un import de 26.813,98€
IVA inclòs  corresponent a les despeses efectuades pels conceptes que consten a la mateixa i reconèixer
l'obligació de la despesa a l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida  corresponent del pressupost
ordinari vigent.

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

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

4.3
401.36 MILLORA DEL NUCLI DEL BARRI ANTIC, Pavimentació carrer Molí .- Actuació núm. 4
TEMA:  Aprovació certificació núm. 1 

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. 1 presentada per la mercantil   amb data 08 de novembre de 2017 i RE
núm. 3927-1 per un import de 11.133.78€ corresponent a les obres realitzades durant el mes d’octubre de
2017. 

Vista la conformitat del tècnic director de l'obra Sr. Joaquim Pla Ros, al pagament de la certificació, de data
7 de novembre de 2017.

Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 14 de novembre de 2017, relatiu a la
certificació  d’obra núm. 1 presentada per la mercantil Pere Boada Comas, SL 

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

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

La Junta de Govern Local,  adopta del present  

ACORD

Primer.- Aprovar  la  certificació  d'obra  núm.1  de  data  7  de  novembre  de  2017   per   un  import  de
11.133,78€  IVA inclòs  corresponent a les despeses efectuades pels conceptes que consten a la mateixa i
reconèixer l'obligació de la despesa a l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida  corresponent del
pressupost ordinari vigent.

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

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

4.4
CLT004/16/00045, Rehabilitació Vapor Burés
TEMA:  Aprovació Certificació número 1

ANTECEDENTS

1.- Vist l'expedient de contractació  de les obres del projecte del Text refós de la rehabilitació i la coberta t
tancament del Museu Vapor Burés 3a. fase, a la societat PERE BOADA COMAS, SL amb NIF B17320268  la
qual va resultar l’adjudicatària de les obres per un import total de 158.510,00€ ( 131.000,00 + 27.510,00
IVA) 

Vista la certificació d'obra núm. 1 presentada per la mercantil   amb data 08 de novembre de 2017 i RE
núm. 3928-1 per un import de 48.120,99€ corresponent a les obres realitzades durant el mes d’octubre de
2017. 

Vista la conformitat del tècnic director de l'obra  Sr. Adrià Felip Campistol  al pagament de la certificació, de
data 7 de novembre de 2017.

Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 14 de novembre de 2017, relatiu a la
certificació  d’obra núm. 1 presentada per la mercantil Pere Boada Comas, SL 

Atès que l’òrgan competent és la Junta de Govern, segon Decret de delegacions de 19 de juny de 2015. 

Fonaments de dret

L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern, d’acord amb allò que estableix
de DA 2a de la Llei TRLCSP 

La Junta de Govern Local,  adopta del present  

ACORD

Primer.- Aprovar  la  certificació  d'obra  núm.1  de  data  7  de  novembre  de  2017   per   un  import  de
48.120.99€, corresponent a les despeses efectuades pels conceptes que consten a la mateixa i reconèixer
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l'obligació de la despesa a l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida  corresponent del pressupost
ordinari vigent.

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

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

4.5

TEMA:  Requerir la presentació de documentació que ESMENI la factura núm. 74 Relativa a la
conservació i millora del CEIP

ANTECEDENTS

1.- En data 11.maig de 2017 els Serveis tècnics municipals redacten una memòria valorada en relació a les

actuacions necessàries per realitzar un canvi de les finestres al CEIP Pompeu Fabra de la totalitat de la

façana sud-est, segons pressupostos participatius de 2017, aprovats prèviament per l’Ajuntament per un

import de 37.000,00 euros (iva inclòs). 

2.-  En data 22 de juny de 2017 s’adjudica el contracte menor d’obres a l’empresa Felip Prat Gil amb DNI

79300526N per un import de 36.748,61€ amb unes condicions i es designa la tècnica municipal com a

responsable del seguiment del mateix.

3.- En data 04 d’octubre de 2017, el Sr. Felip Prat Gil presenta factura núm. 74 per un import de 3.119,67€

IVA inclòs

4.- En data 30 d’octubre de 2017 l’arquitecta  tècnica municipal ha emès un informe, que forma part de

l’expedient i que requereix la presentació de documents que esmenin  les deficiències de la factura núm.

74 corresponent a la vuitena certificació.

FONAMENTS DE DRET 

Article  201  del  Decret  Legislatiu  1/2010,  de  3  d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei

d’Urbanisme, i

Articles 98 a 103 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la

legalitat urbanística,.

Article 68 de la Llei 30/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions

públiques.
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La Junta de Govern Local,  adopta del present  

ACORD

PRIMER.- Retornar la factura al Sr. Felip Prat Gil atès que s'han detectat deficiències,  per tal de procedir a

l‘aprovació de la factura 74 corresponent a la vuitena certificació,  és requereix la següent documentació:

• Pel  que fa  a  la  factura  No  es  defineix  per  conceptes  de  forma detallada de conformitat  amb

pressupost d’adjudicació, ni amb % sobre l’import total acumulat d’obra executada des d’origen, de

manera que no s’especifica l’import executat i/o certificat respecte del total.

• Pel  que fa als  certificats  de qualitat  presentats  i  altra  documentació  relativa  al  control  d’obra

acabada,  per tal  de verificar-ne el  compliment de les prescripcions tècniques segons memòria

valorada es comprova que:

4.1: El certificat de garantia del vidre no es correspon amb la Declaració de Prestacions. Cal a més 

que estigui signada per persona responsable.

4.2: La declaració de prestacions del vidre no és el correcte (no porta Float 4 sino templat). Cal que 

estigui segellada i signada per persona responsable.

4.3: Els informes d'assaig dels vidres (templat de 3 mm) no es corresponen amb l'utilitzat. 

4.4: Els certificats de l'alumini (iso 9001) no són vigents.

4.5: El marcatge CE no es correspon amb el resultats dels informes d'assaig aportats.

4.6: Els informes d'assaig aportats de finestres estan fets per una finestra de dimensions molt 

inferiors a les col·locades, amb quatre punts de tancament, vidre totalment diferent (4/18/4 o 

silence) i amb ferratges i accessoris superposats de maneta que tampoc són els col·locats. 

SEGON.-  Donar trasllat del present acord a la persona interessada i al departament d’intervenció pel seu

coneixement i efectes.

5.- Assumptes econòmics

-

6. Assumptes de tràmit

6.1

TEMA:  REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ A L'ENTITAT
 Comunitat de Regants d'anglès i comarca

Identificació de l’expedient

Registre municipal d'entitats
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Antecedents 

Atès que els drets reconeguts a les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels

veïns només es poden exercir per aquelles que es trobin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.

Vist  que  el  Registre  té  per  objecte  permetre  a  l'Ajuntament  conèixer  el  nombre  d'entitats  existents  al

municipi, les finalitats i la representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal de

foment de l'associacionisme veïnal. 

Atès que la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats és independent del Registre General d'Associacions

de la Generalitat de Catalunya en què, així mateix, han de figurar inscrites totes elles. 

Vist que la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats el podran obtenir totes aquelles l'objecte de les

quals sigui la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi i, en

particular, les associacions de veïns d'un barri o districte, les de pares d'alumnes, les entitats culturals,

esportives, recreatives, juvenils, sindicals, empresarials, professionals i qualsevol altre de similar.

Atès que en sessió del Ple de l'Ajuntament d'11 d'agost de 2015 s'aprovà la incoació de l'expedient sobre la

creació del Registre municipal d'Entitats d'Anglès.

Vist que en data 15 de setembre de 2017, la Comunitat de regants d'Anglès i comarca, amb CIF número

G17669953, presenta la sol·licitud per la inscripció al registre municipal d'entitats de l'Ajuntament d'Anglès.

Vist  la documentació presentada, cal requerir en un termini de 10 dies hàbils, que esmeni la sol·licitud  i

presenti el certificat d'inscripció en el Registre General d'Associacions del Departament de Justícia de la

Generalitat de Catalunya o de qualsevol altre registre públic que tingui funcions similars, i també presenti

els annexos dels estatuts (plànol de situació, padró d'usuaris i relació de béns).

Legislació  aplicable

Primer.-  Article  236 del  Reial  Decret  2568/1968,  de 28 de novembre,  pel  què s'aprova el  Reglament

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

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

Tercer.  L'article  68.1  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques

La Junta de Govern Local,  adopta del present  

ACORD
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Primer.-  Requerir a la Comunitat de regants d'Anglès i Comarca que esmenin la sol·licitud d'inscripció al
registre municipal d'entitats i  presenti  el  certificat d'inscripció en el  Registre General d'Associacions del
Departament  de Justícia  de la  Generalitat  de Catalunya o de qualsevol  altre  registre  públic  que tingui
funcions similars,  i  també presenti   els  annexos dels  estatuts,  que són:  el  plànol  de situació,  el  padró
d'usuaris i la relació de béns.

Segon.- Atorgar un termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció  d’aquesta
resolució,perquè  presenti  la  documentació  requerida,  amb  l'advertiment  que  en  cas  de  no  fer-ho  es
considerarà  que heu desistit  de la vostra petició i s’arxivarà sense cap més tràmit, amb resolució prèvia
d’acord amb allò que preveu l’article 21.1 de la Llei 39/2015.

Tercer.- Notificar aquest acord a l'entitat

6.2

TEMA: Subvencions Ajuntament 
Identificació de l’expedient

A. A. V.,  DNI XXXX6880W, C.XXXX de XXX, ajuts a la rehabilitació de façanes del Barri Antic, 2017, BOP

número 20 de 31 de gener  de 2011.

Antecedents 

1.- El Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 6 de juliol de 2010, va aprovar l'Ordenança reguladora dels

ajuts per a la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès.

2.- La Junta de Govern Local en data 16 de febrer de 2017, va acordar la convocatòria d'ajudes per la

rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès.

3.- El Ple de l'Ajuntament en la sessió  del dia 30 de maig de 2017, va aprovar definitivament la modificació

de les bases reguladores de les subvencions per  a la rehabilitació de façanes.

4.- Vista la sol·licitud del Sr. A. A. V., amb número de registre 1-2017-002733 de data 26 de juliol de 2017,

que demana acollir-se a l'ajuda per a la rehabilitació de  la façana del C/ Raval, 10 d'Anglès.

5.- Vist l'informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 10 d'agost de 2017:

“ Vista la sol·licitud amb RE 1-2017-002733-1 en relació a les obres de rehabilitació de façana, amb canvi

de llindes i ampits, obrir nova finestra i reforços, a l'immoble situat al carrer Raval, núm. 10 presentat per

En / Na A.A. NIF XXX6880W, amb data 26.07.2017 i examinada la documentació presentada, es detallen a

continuació  les  actuacions  que  poden  acollir-se  a  la  subvenció  per  estar  compreses  dintre  l’àmbit

d’aplicació segons l’Annex 1 són:

CONCEPTE UNITA PREU/U AMIDAME IMPORT IMPORT  MÀX.
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T T NT SEGONS

PROJECTE (€)

SUBVENCIONABLE

Llindes Ml 20,86 5,24 1.900,00 109,31€

Ració i picat de paret M2 6,24€ 42,00 2.100,00 262,08€

Arrebossat(amb previs) M2 12,48€ 42,00 1.260,00 524,16€

Pintat amb arrebossat M2 4,20€ 42,00 0,00 176,40€

Brancals-ampits Ml 20,86€ 12,10 1.370,00 252,41€

Pressupost projecte 6.630,00€

MÀX.50% COST  REAL  I  MÀX.

3000€

3.000,00€

TOTAL 1.324,35€

“

6.- Vist que existeix consignació pressupostària suficient, a la partida 1522.78000, subvenció façanes Casc

Antic-Pla de Barris, del pressupost municipal vigent, per import de 1.324,35

7.- S'ha obtingut el certificat de deutes pendents emès pel Consell comarcal de la selva en data 19 de

setembre de 2017 i en el que consta que té pendent de pagament el rebut de l'IBI urbana de l'any 2017 del

C/ Raval,  10 d'Anglès.  Aquesta circumstància  impedeix  que l'interessat  pugui  gaudir  de la  condició de

beneficiari d'una subvenció, d'acord amb l'article 13.2.e) de la LGS.

Fonaments de dret

Primer.-  Ordenança reguladora dels Ajuts per a la rehabilitació de façanes al Barri Antic, BOP número 20 de

31 de gener de 2011.

Segon.- Modificació de les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació de façanes, BOP

número 141 de 24 de juliol de 2017.

Tercer.- Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Rdleg 2/2004, de 5 de març.

Quart.-  RD  500/1990,  de  desenvolupament  del  Text  Refós  de  la  Llei  d'Hisendes  Locals  en  matèria

pressupostària.

Cinquè.- Llei 38/2003, General de Subvencions i Reglament de subvencions. Concretament, l'article 13 de
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la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions regula els requisits per a obtenir la condició

de  beneficiari  d'una subvenció,  i  entre  d'altres  preveu com causa  que ho  impedeix:  e)  No  hallarse  al

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las

disposiciones vigentes, en la forma que se determine reglamentariamente.

Aquesta és una prohibició que s'ha d'apreciar de forma automàtica i que continuarà mentre concorri la
circumstància que impedeix ser beneficiari. (article 13.4).

La Junta de Govern Local,  adopta del present  

ACORD

1.-  Denegar la subvenció de 1.324,35€, per a la  rehabilitació de la façana del C/ Raval, 10 d'Anglès al Sr.

A. A. Vi., segons l'expedient SA-001/2017-03, per concórrer una circumstància que impedeix que pugui tenir

la condició de beneficiari, d'acord amb l'article 13.2.e) LGS.

2.- Notificar el present acord a l'interessat, pel seu coneixement i efectes oportuns.

6.3
TEMA: INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS D'ANGLÈS
 D'ANGLÈS PER LA INDEPENDÈNCIA

Antecedents de fet

Atès que els drets reconeguts a les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels

veïns només es poden exercir per aquelles que es trobin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.

Vist  que  el  Registre  té  per  objecte  permetre  a  l'Ajuntament  conèixer  el  nombre  d'entitats  existents  al

municipi, les finalitats i la representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal de

foment de l'associacionisme veïnal. 

Atès que la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats és independent del Registre General d'Associacions

de la Generalitat de Catalunya en què, així mateix, han de figurar inscrites totes elles. 

Vist que la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats el podran obtenir totes aquelles l'objecte de les

quals sigui la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi i, en

particular, les associacions de veïns d'un barri o districte, les de pares d'alumnes, les entitats culturals,

esportives, recreatives, juvenils, sindicals, empresarials, professionals i qualsevol altre de similar.
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Atès que en sessió del Ple de l'Ajuntament d'11 d'agost de 2015 s'aprovà la incoació de l'expedient sobre la

creació del Registre municipal d'Entitats d'Anglès.

Vist que en data 28 de juliol de 2017, la coordinadora de l'entitat d'Anglès per la independència amb CIF

G65581621, la Sra. Marina Soler Casals, presenta la sol·licitud d'inscripció al registre municipal d'entitats

de l'Ajuntament d'Anglès.

Atès  que la documentació presentada és correcte.

Legislació aplicable

Article 236 del Reial Decret 2568/1968, de 28 de novembre, pel què s'aprova el Reglament d'Organització,

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

La Junta de Govern, adopta el present acord:

Primer.- Acordar la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament d'Anglès de l'entitat Anglès

per la independència amb el número de registre RME-033.

Segon.- Notificar el present acord a l'entitat.

6.4
TEMA: INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS D'ANGLÈS
DEL CLUB CANICROSS GOSESPORT CATALUNYA

Antecedents de fet

Atès que els drets reconeguts a les associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels

veïns només es poden exercir per aquelles que es trobin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.

Vist  que  el  Registre  té  per  objecte  permetre  a  l'Ajuntament  conèixer  el  nombre  d'entitats  existents  al

municipi, les finalitats i la representativitat, als efectes de possibilitar una correcta política municipal de

foment de l'associacionisme veïnal. 

Atès que la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats és independent del Registre General d'Associacions

de la Generalitat de Catalunya en què, així mateix, han de figurar inscrites totes elles. 
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Vist que la inscripció en el Registre Municipal d'Entitats el podran obtenir totes aquelles l'objecte de les

quals sigui la defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi i, en

particular, les associacions de veïns d'un barri o districte, les de pares d'alumnes, les entitats culturals,

esportives, recreatives, juvenils, sindicals, empresarials, professionals i qualsevol altre de similar.

Atès que en sessió del Ple de l'Ajuntament d'11 d'agost de 2015 s'aprovà la incoació de l'expedient sobre la

creació del Registre municipal d'Entitats d'Anglès.

Vist  que  en  data  29  de  setembre  de  2017,  l'entitat  Club  Canicross  Gosesport  Catalunya  amb  CIF

G66050485, presenta la sol·licitud d'inscripció al registre municipal d'entitats  de l'Ajuntament d'Anglès.

Vist  la documentació presentada, cal requerir en un termini de 10 dies hàbils, que esmeni la sol·licitud  i

presenti el certificat d'inscripció en el Registre General d'Associacions del Departament de Justícia de la

Generalitat de Catalunya o de qualsevol altre registre públic que tingui funcions similars i el pressupost de

l'any 2017. 

Legislació aplicable

Primer.-  Article  236 del  Reial  Decret  2568/1968,  de 28 de novembre,  pel  què s'aprova el  Reglament

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

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

Tercer.  L'article  68.1  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les
administracions públiques

La Junta de Govern,  adopta el present acord:

Primer.-  Requerir a  l'entitat Club Canicross Gosesport Catalunya que esmenin la sol·licitud d'inscripció al
registre municipal d'entitats i  presenti  el  certificat d'inscripció en el  Registre General d'Associacions del
Departament  de Justícia  de la  Generalitat  de Catalunya o de qualsevol  altre  registre  públic  que tingui
funcions similars, i el pressupost de l'entitat de l'any 2017.

Segon.- Atorgar un termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció  d’aquesta
resolució,perquè  presenti  la  documentació  requerida,  amb  l'advertiment  que  en  cas  de  no  fer-ho  es
considerarà  que heu desistit  de la vostra petició i s’arxivarà sense cap més tràmit, amb resolució prèvia
d’acord amb allò que preveu l’article 21.1 de la Llei 39/2015.

Tercer.- Notificar aquest acord a l'entitat.
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El Tinent d'Alcalde, Sr Toni Franco Caballé, s'absenta i s'absté de la votació de la següent proposta,
tal i com estableix l'article 23 Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic:

6.5

TEMA: ATORGAMENT SUBVENCIONS MUNICIPALS
Identificació de l’expedient

Subvencions municipals per a l'any 2017

Antecedents

Vista l'acta de la Comissió Avaluadora de data 16 de novembre 2017 que literalment diu:

“1.- El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2017, va aprovar definitivament les

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

l'any 2017 a atorgar per concurrència competitiva i va obrir la convocatòria pública a partir de l'endemà de

la publicació del text íntegre de les bases específiques en el Butlletí Oficial de la Província.

2.- Les bases van ser publicades al BOP número 148 de 3 d'agost de 2017, essent el termini per presentar

les sol·licituds del 4 d'agost al 2 de setembre de 2017.

3.- Per decret d'Alcaldia número 510 de 1 de setembre de 2017, es resol l'ampliació del termini per la

presentació de sol·licituds fins el dia 17 de setembre de 2017.

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

RME Entitat CIF Data registre/número

06 Club Esportiu Anglès G17268392 30/08/17 – 3087

07 Club de Bàsquet Anglès G17967167 25/08/17 – 3036

20 Associació de futbol Anglès-Ter Brugent G55211023 21/08/17 – 2980

02 AEIG Sant Miquel G08931974 31/08/17 – 3099

10 Agrupació sardanista Floricel G17117516 31/08/17 – 3100

15 Colla de geganters i grallers d'Anglès G17450891 01/09/17 – 3119

27 Grup de Teatre Bambolina G17296534 07/09/17 – 3199

35 Grup per la recuperació de l'església de Sant Amanç J17941600 08/09/17 – 3200
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31 Club petanca Anglès G17269689 14/09/17 – 3240

08 Societat de pescadors esportius d'Anglès i comarca G17271578 15/09/17 – 3256

26 Associació agermanament amb Vaux-Anglès G17824954 15/09/17 – 3261

25 Agrupació de voluntaris d'Anglès G17601733 15/09/17 – 3292

14 Club patí Anglès G17796368 17/09/17 – 3293

-- Comunitat de regants d'Anglès i comarca G17669953 15/09/17 – 3266

5.- Fora de termini la següent entitat ha presentat la sol·licitud,

RME Entitat CIF Data registre/número

09 Societat de caçadors esportius d'Anglès i comarca G17281510 26/09/17 - 000057-2017

Vist que les entitats requerides han presentat la documentació dins el termini legal.

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

Es proposa l'atorgament de les següents subvencions:

RME Entitat CIF Subvenció per Quantia

06 Club Esportiu Anglès G17268392 Quota arbitres i material esportiu 1.500,00€

07 Club de Bàsquet Anglès G17967167 Quota  arbitres,  material  obsequi  als

participants

1.500,00€

20 Associació  de  futbol  Anglès-

Ter Brugent

G55211023 Material,  renovació  vestuari,

desplaçament intercanvi

1.500,00€

02 AEIG Sant Miquel G08931974 Festa del Pas, material i obsequi 1.000,00€

10 Agrupació sardanista Floricel G17117516 Cobles  per  l'Aplec  de  la  Sardana  i  els

divendres de juliol

1.500,00€

15 Colla  de  geganters  i  grallers

d'Anglès

G17450891 Renovació vestuari i material 1.500,00€

25 de 29



27 Grup de Teatre Bambolina G17296534 Material i obra de teatre 1.500,00€

35 Grup  per  la  recuperació  de

l'església de Sant Amanç

J17941600 Material per l'Aplec 1.500,00€

31 Club petanca Anglès G17269689 Material  i  obsequi  als  participants  del

campionat Gales 2017

1.500,00€

08 Societat  de  pescadors

esportius d'Anglès i comarca

G17271578 Concurs  de  pesca  infantil,  material  i

obsequis

1.262,18€

26 Associació  agermanament

amb Vaux-Anglès

G17824954 Desplaçament trobada anual 1.500,00€

25 Agrupació  de  voluntaris

d'Anglès

G17601733 Material i assegurança 985,00

14 Club patí Anglès G17796368 Material,  publicitat  i  obsequi  als

participants

1.500,00€

Denegar la subvenció sol·licitada a les següents entitats, que s'especifica:

-Comunitat de regants d'Anglès i comarca, NIF: G17669953,  falta de documentació 

-Societat de caçadors esportius d'Anglès i comarca, NIF: G17281510,  fora de termini”

Fonaments de dret

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

d'Anglès per a l'any 2017 a atorgar per concurrència competitiva,  publicades al BOP número 148 de 3

d'agost de 2017

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

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ADOPTA EL SEGÜENT ACORD:

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

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

RME Entitat CIF Subvenció per Quantia

06 Club Esportiu Anglès G17268392 Quota arbitres i material esportiu 1.500,00€

07 Club de Bàsquet Anglès G17967167 Quota arbitres,  material  obsequi  als 1.500,00€
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participants

20 Associació  de  futbol  Anglès-

Ter Brugent

G55211023 Material,  renovació  vestuari,

desplaçament intercanvi

1.500,00€

02 AEIG Sant Miquel G08931974 Festa del Pas, material i obsequi 1.000,00€

10 Agrupació sardanista Floricel G17117516 Cobles per l'Aplec de la Sardana i els

divendres de juliol

1.500,00€

15 Colla  de  geganters  i  grallers

d'Anglès

G17450891 Renovació vestuari i material 1.500,00€

27 Grup de Teatre Bambolina G17296534 Material i obra de teatre 1.500,00€

35 Grup  per  la  recuperació  de

l'església de Sant Amanç

J17941600 Material per l'Aplec 1.500,00€

31 Club petanca Anglès G17269689 Material i obsequi als participants del

campionat Gales 2017

1.500,00€

08 Societat  de  pescadors

esportius d'Anglès i comarca

G17271578 Concurs de pesca infantil,  material i

obsequis

1.262,18€

26 Associació  agermanament

amb Vaux-Anglès

G17824954 Desplaçament trobada anual 1.500,00€

25 Agrupació  de  voluntaris

d'Anglès

G17601733 Material i assegurança 985,00

14 Club patí Anglès G17796368 Material,  publicitat  i  obsequi  als

participants

1.500,00€

Segon.-  Disposar  la  despesa  de  8.762,18€  amb  càrrec  a  l'aplicació  pressupostària  341.48000,

subvenció a entitats esportives,  i  la despesa de 9.485,00€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària

334.48003 Transferències a entitats culturals, del pressupost de 2017.

Tercer.- Desestimar les sol·licituds que es detallen a continuació pels motius que s'indiquen:

-Comunitat de regants d'Anglès i comarca, NIF: G17669953,  falta de documentació 

-Societat de caçadors esportius d'Anglès i comarca, NIF: G17281510,  fora de termini

Quart.- Informar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el
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termini d'un mes no manifesten el contrari, s'entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions

generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

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

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

l'any 2017,   i  a la justificació de l'objecte de la subvenció dintre del termini que finalitza el dia 31 de

gener de 2018, mitjançant el model del compte justificatiu normalitzat i una memòria de la realització

de l'actuació subvencionada.

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

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

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

Setè.- Notificar als beneficiaris de les subvencions i als peticionaris als quals se'ls ha desestimat la

sol·licitud, el present acord

Vuitè.-  Comunicar-ho  al  departament  de  tresoreria  i  intervenció,  i  a  l'àrea  de  subvencions  pel

seguiment de l'expedient. 

ANNEX:
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NOM ENTITAT NIF Interès públic Participants/ Nombre de Participació Euros TOTAL
 de les actuacions proposades destinataris  membres de l'entitat  en xarxes

Club esportiu Anglès G17268392 15 75/15 130/15 5 1.500,00 50

Club Basquet Anglès G17967167 15 70/15 70/15 5 1.500,00 50

Associació Futbol Ter-Brugent G55211023 15 19/5 200/15 5 1.500,00 40

AEIG Sant Miquel G08931974 15 75/15 90/15 5 1.000,00 50

Agrupació Sardanista Floricel G17117516 15 500/15 220/15 5 1.500,00 50

Colla de Gegants i Grallers d'Anglès G17450891 15 150/15 31/15 5 1.500,00 50

Teatre Bambolina G17296534 15 400/15 5/15 0 1.500,00 45

Grup per la recuperació de l'església de Sant Amanç J17941600 15 500/15 35/15 5 1.500,00 50

Club Petanca Anglès G17269689 15 70/15 5/15 5 1.500,00 50

SPEAC G17271578 15 198/15 228/15 5 1.262,18 50

Associació agermanament amb Vaux-Anglès G17824954 15 80/15 28/15 5 1.500,00 50

Agrupació de voluntaris d'Anglès G17601733 15 48/15 10/15 5 985,00 50

Club Patí Anglès G17796368 15 21/5 5/15 5 1.500,00 40

Comunitat de regants d'Anglès i comarca G17669953 15 160/15 160/15 0 0,00 45
0,00

Societat de caçadors esportius d'Anglès i comarca G17281510 15 40/15 160/15 0 45

18.247,18



Un cop aprovat , el Tinent d'alcalde, s'incorpora a la sessió.

7.  Assumptes urgents.

7.1

TEMA: 

No n'hi han.

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

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

L'alcaldessa,          La secretària,

Astrid Desset  Desset          Sandra Pinos Martínez
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