
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

.: Número : 4

.: Caràcter : ordinària

.: Tipus :  Junta de Govern

.: Data :  15 de febrer de 2018

.: Lloc : Ajuntament d'Anglès

.: Hora d'inici:    19:30 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.

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.

-No se n’aproven.

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

-

3. - Contractació

3.1.-

Tema: Adjudicació contracte menor reportatges La Selva TV

Antecedents 

Primer.- Vista la memòria del regidor de comunicació de data 01 de febrer de 2018, en la que es

posa de manifest la necessitat de difondre la imatge, activitats i esdeveniments més destacables

del municipi, i la manca de mitjans humans i materials de l'Ajuntament per dur a terme aquest

servei.

Segon.- Analitzada la proposta presentada per Nosolomedia, SL amb NIF: B55254619, que és la

següent:

«2  vídeos  mensuals  personalitzats  del  seu  municipi,  a  les  seves  indicacions  com  ara:

inauguracions, projectes, entrevistes, festes, etc... 

Aquest mòdul de 2 noticies personalitzades té un valor de col·laboració de 250.- euros mensuals.»

Tercer.-  Segons certificació de la intervenció municipal, existeix crèdit a l'aplicació  912 22602

«BUTLLETÍ  INFORMACIÓ MUNICIPAL/COMUNICACIÓ DIFIS» per  vinculació  jurídica al  pressupost

municipal vigent. 

Fonaments de dret

2 de 23



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  912  22602  «BUTLLETÍ  INFORMACIÓ

MUNICIPAL/COMUNICACIÓ  DIFIS» del  Pressupost  Municipal  en  vigor,  on  existeix  crèdit  per

vinculació jurídica.

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.

La Junta de Govern Local adopta el següent

ACORD:

1. Autoritzar la despesa de 3.630,00 € (3.000,00 € + IVA 21% (630,00 €)) amb destinació a

la  contractació  dels  serveis  d'edició  de 2 vídeos  mensuals  personalitzats  del  municipi

d'Anglès  a  indicacions  de  l'Ajuntament,  despesa  imputable  a  l'aplicació  912  22602

«BUTLLETÍ  INFORMACIÓ  MUNICIPAL/COMUNICACIÓ  DIFIS»  del  Pressupost  Municipal  en

vigor.

2. Adjudicar  aquest  contracte  menor  de  serveis  a  l'empresa  Nosolomedia,  SL  amb  NIF:

B55254619.

3. Notificar aquest acord a l'empresa adjudicatària.

4. Comunicar  el  present  acord  al  regidor  de  Comunicació,  així  com  al  Departament

d'intervenció pel seu coneixement i als efectes oportuns.

3.2

TEMA:   Sol·licitud  empresa  contractista  dels  serveis  de  manteniment  de  l'arbrat  i  treballs  de

jardineria

Antecedents 
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Primer.- Atès que en data 31 d'octubre de 2017 va finalitzar el termini de dos anys des de l'inici

del contracte administratiu del servei de manteniment i treballs de jardineria amb l'empresa MOIX

SERVEIS I OBRES, SL.

Segon.-  En data 24 d'octubre de 2017, l'empresa MOIX SERVEIS I  OBRES,  SL va entrar  una

sol·licitud (amb RE: 1-2017-003782-2) en la que posava de manifest la voluntat de NO prorrogar

el contracte més enllà de la data de finalització (31 d'octubre de 2017).

Tercer.- Atès que des de la finalització del contracte fins que es procedeixi a l'adjudicació del nou

contracte que s'està tramitant,  aquest  servei  l'està desenvolupant  l'empresa MOIX SERVEIS I

OBRES, SL.

Quart.- Tenint en compte que actualment s'està preparant la licitació del nou contracte del servei

de jardineria, neteja i manteniment de les zones verdes, parcs i jardins.

La Junta de Govern Local adopta el següent

ACORD:

1. Sol·licitar a MOIX SERVEIS I OBRES, SL que continuï prestant el servei transitòriament pel

temps imprescindible fins que el nou adjudicatari es faci càrrec del mateix, atès que el

contracte del servei de jardineria ja ha finalitzat; sense que això sigui conceptuat com a

pròrroga. 

2. Notificar el present acord al contractista. 

4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

-

5.  Assumptes econòmics

-

6. Assumptes de tràmit

6.1

Tema:  INSCRIPCIÓ  EN  EL  REGISTRE  MUNICIPAL  D'ENTITATS  del  Club  canicross  gosesport

catalunya

Antecedents de fet

4 de 23



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 29 de setembre de 2017, el Sr. Alejandro Muñoz Gonzàlez de 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 que la Junta de Govern Local del dia 16 de novembre de 2017,  va requerir a l'entitat Club

Canicross Gosesport Catalunya que esmenes la sol·licitud.

Vist que en data 17 de gener de 2018, adjunta la documentació requerida mitjançant el correu

electrònic i en data 25 de gener de 2018, amb el registre d'entrada número 1-2018-000346-2,

presenta la modificació dels components dels òrgans de representació i administració de l'entitat.

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 Local adopta el següent

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

l'entitat CLUB CANICROSS GOSESPORT CATALUNYA amb el número de registre RME-035.

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

6.2

Tema: Adhesió al programa d’estalvi energètic i pobresa Energètica.

Antecedents 

1.-Vist el RE número 299 de 23 de gener de 2018 mitjançant el qual el Consell Comarcal  de la

Selva fa saber que des del departament d’Habitatge de la Diputació de Girona s’ha elaborat un

Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Demarcació de Girona, amb l’objectiu de

donar suport a les polítiques d’accés i manteniment d’un habitatge digne. Per aconseguir-ho, el

Programa planteja el treball conjunt i transversal de la problemàtica de la despesa energètica i

econòmica de les llars de la demarcació de Girona en diferents aspectes. El programa presenta

sis  àmbits  diferents  amb l’objectiu  de sensibilitzar  la  població  sobre la  despesa energètica i

abordar els problemes relacionats amb la pobresa energètica i l’estalvi energètic:

1. Auditories en llars vulnerables

2. Programes de coneixement del parc

3. Programes de salut, gent gran i infància

4. Programes per a la ciutadania

5. Programes d’educació

6.Formació dels plans d’ocupació

El Consell Comarcal de la Selva realitzarà una sola sol·licitud per a tots aquells ajuntaments que

estiguin interessats a adherir-se a aquest programa. Totes les accions les duu a terme i finança

totalment la Diputació de Girona.

La Junta de Govern Local adopta el següent

ACORD:

1.- Adherir-se al programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Demarcació de Girona.

2.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris pel desenvolupament
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del present acord.

3.- Comunicar el present acord al Sr Xavier Serra, com a  tècnic municipal que coordini l’acció i

faci d’enllaç amb la Diputació de Girona i amb els tècnics o empreses que faran les accions.

4.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva mitjançant la sol··licitud d’adhesió

al  Programa d’Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de Girona.

6.3

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  CONSELL  COMARCAL  DE  LA  SELVA  i  L’AJUNTAMENT

D’ANGLÈS

Tema: PER  A  LA  REALITZACIÓ  D’ACCIONS  D'EXPERIÈNCIA  LABORAL,  EN  EL  MARC  DEL

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ (RESOLUCIÓ TSF/2162/2017).

Antecedents:

Vista la proposta de Conveni amb el Consell Comarcal, que literalment diu:

«CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  CONSELL  COMARCAL  DE  LA  SELVA  i  L’AJUNTAMENT

D’ANGLÈS,  PER  A  LA  REALITZACIÓ  D’ACCIONS  D'EXPERIÈNCIA  LABORAL,  EN  EL  MARC  DEL

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ (RESOLUCIÓ TSF/2162/2017).

Santa Coloma de Farners,

CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  CONSELL  COMARCAL  DE  LA  SELVA  i   L’AJUNTAMENT

D'ANGLÈS,  PER  A  LA  REALITZACIÓ  D’ACCIONS  D’EXPERIÈNCIA  LABORAL,  EN  EL  MARC  DEL

PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ (RESOLUCIÓ TSF/2162/2017).

REUNITS:

D’una part, el Sr. Salvador Balliu i Torroella, president del Consell Comarcal de la Selva, en virtut

de les facultats de representació que li atorga l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de

novembre, del Text refós de la Llei d’organització comarcal.

De l’altra part, el Sr/a. Àstrid Desset Desset, alcaldessa de l’Ajuntament d'Anglès, en virtut de les

facultats de representació que li atorga l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,

del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

MANIFESTEN:

• En data 15 de setembre de 2017, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va
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publicar al Diari Oficial de la Generalitat l’Ordre TSF/2162/2017, d’1 de setembre, per la

qual s’obre la convocatòria per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions per al

Programa Treball i Formació.

• El  Programa Treball  i  Formació  té  com a finalitat  afavorir  la  inserció  laboral  i  millorar

l’ocupabilitat de les persones aturades mitjançant la realització de tres tipus d’accions:

accions  d’experiència  laboral,  accions  formatives,  accions  de  coordinació  i  prospecció

d’empreses.

• El 5 d’octubre de 2017, el  Consell  Comarcal  de la Selva va presentar al  Servei  Públic

d’Ocupació de Catalunya, una sol·licitud de subvenció per a la realització del Programa

Treball i Formació a la comarca de la Selva i en data 24 de novembre de 2017, va rebre

resolució favorable per a la realització del programa.

• L'Ajuntament  d'Anglès  ha  presentat  al  Consell  Comarcal  de  la  Selva  un/s  projecte/s

d’interès  públic  per  desenvolupar  les  accions  d’experiència  laboral  i  de  pràctica

professional de les persones participants al Programa. 

• Els programes que comporten una experiència professional, es desenvolupen en un entorn

real de treball, permeten la qualificació per a la inserció laboral i donen resposta a les

necessitats de les persones que formen part de col·lectius que, de manera conjuntural o

estructural, presenten especials dificultats d'inserció laboral, bé sigui pel temps que porten

en  situació  d'atur,  per  seu  escàs  nivell  de  qualificació,  per  la  manca  d'experiència

professional o per una combinació de tots aquests factors.

Les  parts  es  reconeixen  la  capacitat  legal  suficient  per  a  l’eficàcia  d’aquest  conveni  que

subscriuen amb les següents,

CLÀUSULES:

Primera. Objecte

Aquest conveni entre Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament d'Anglès té per objecte establir

les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la realització d’accions d’experiència

laboral i pràctica professional en el marc del Programa Treball i Formació 2017. 

Segona. Compromisos de les parts

El Consell Comarcal de la Selva
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El  Consell  Comarcal  de  la  Selva  ha contractat  56 treballadors/es,  d’acord  amb la  Resolució

d’atorgament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per la realització d’accions d’experiència

laboral als projectes següents:

 PROJECTE 1:  «Prova pilot de prevenció de riscos naturals als municipis de la Selva.»

 PROJECTE 2:  «Generant espais per a compartir»

 PROJECTE 3:  «Espais verds sostenibles»

 PROJECTE 4: «Digitalitzem la Selva»

 PROJECTE 5: «Bon dia!»

El Consell Comarcal de la Selva desenvoluparà d’una manera centralitzada les accions formatives

corresponents  als  participants  al  Programa Treball  i  Formació  i  contractarà  una assegurança

d’accidents i  responsabilitat  civil  per a les persones participants,  que abastarà tot  el  període

d’execució de la formació, a més de les incidències in itinere. 

El  Consell  Comarcal  de  la  Selva  organitzarà  brigades  de  tres  o  quatre  treballadors/es  per

desenvolupar els projectes d’interès socials 1, 2, i 3( Prova pilot de prevenció de riscos naturals

als municipis de la Selva, Generant espais per a compartir i Espais verds sostenibles), presentats

pels  ajuntaments,  amb  l’objectiu  de  facilitar  les  accions  d’experiència  laboral  i  pràctiques

professionals previstes als programa.

El  Consell  Comarcal  de  la  Selva  proporcionarà,  a  cada  treballador/a,  l’equip  de  protecció

individual  (EPI)  necessari  per  desenvolupar  les  tasques  assignades.  Així  com  una  formació

específica, necessària per l’ús de la maquinària cedida per l’ajuntament en el desenvolupament

dels projectes 1,2 i 3.

El Consell Comarcal de la Selva executarà el projecte que fonamenta la concessió de la subvenció

i justificarà davant l’òrgan concedent del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya el compliment

dels requisits i les condicions que determinen la concessió o el gaudiment de la subvenció. El

Consell Comarcal complirà amb les obligacions estipulades a les Bases 4, 21  i 22 de l’Ordre

TSF/296/2016, de 2 de novembre.

L’entitat local

L'Ajuntament  d'Anglès  delega  al  Consell  Comarcal  de  la  Selva  les  competències  municipals

corresponents  al  desenvolupament  i  execució  de  les  accions  d'experiència  laboral  que  es

realitzaran  en  el  seu  municipi,  en  el  marc  del  Programa  Treball  i  Formació  (Resolució
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TSF/2162/2017), i que s’especifiquen a l’annex d’annex conveni.

L'Ajuntament  d'Anglès  incorporarà  el  personal  tècnic  i/o  de  suport  propi  necessari  per  tal

d’assegurar la coordinació i el correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar.

L'Ajuntament d'Anglès no podrà fer una reassignació de tasques als treballador/a que no estiguin

relacionades amb el lloc de treball i establertes en el projecte.

L’Ajuntament  d’Anglès  s’ha  de  comprometre  a  col·laborar  en  matèria  de  prevenció  de  riscos

laborals facilitant la informació que el Consell Comarcal de la Selva li sol·liciti per la coordinació

d’activitats empresarials.

L'Ajuntament d'Anglès  haurà d’emetre un acta autoritzant al Consell Comarcal de la Selva que els

seus treballadors puguin manipular vehicles, maquinària i eines especials de la seva titularitat.

L'Ajuntament d'Anglès es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del programa.

Aquestes despeses s’hauran de concretar en un annex al conveni i es calcularan, en funció dels

projectes presentats i en base als imports següents:

PROJECTE 1:  Prova pilot de prevenció de riscos naturals als municipis de la Selva.

Brigada de quatre persones: 85 euros/dia (*)

PROJECTE 2:  «Generant espais per a compartir»

Brigada de quatre persones: 80 euros/dia (*)

PROJECTE 3:  «Espais verds sostenibles»

Brigada de quatre persones: 85 euros/dia (*)

(*) Només es facturaran els dies reals treballats pel nombre de treballadors/es participants a

cada brigada.

PROJECTE 4: «Digitalitzem la Selva»

Un/a treballador/a durant 6 mesos: 500 euros/període

Un/a treballador/a durant 12 mesos: 1.000 euros/període

PROJECTE 5: «Bon dia!»

Un/a treballador/a durant 12 mesos: 1.860 euros/període, més quilometratge pel desplaçament

entre domicilis.

L'Ajuntament d'Anglès aportarà la maquinària,  les  eines,  els  vehicles i  material  necessari  per
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desenvolupar els projectes presentats.

L'Ajuntament d'Anglès se sotmetrà a les actuacions de control que el Servei Públic d’Ocupació de

Catalunya consideri  necessàries,  a les de control  efectuades pels  organismes competents  de

l’administració autonòmica, estatal i comunitària i a les verificacions sobre el terreny per tal de

comprovar l’efectiva realització de l’activitat subvencionada.

Tercera. Clàusules finals.

Aquest conveni estarà vigent des de la seva signatura i fins a la justificació final de les despeses

relatives a la realització de l’acció del conveni. No obstant això, es pot extingir pel mutu dissens o

per denúncia de qualsevol de les dues parts, basada en l’incompliment de qualsevol de les seves

clàusules. 

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva

aplicació  seran  resoltes  de  mutu  acord  entre  les  parts.  Els  conflictes  derivats  de  l’aplicació

d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu

de la ciutat de Girona.»=

Annexes

 PROJECTE 1:  «Prova pilot de prevenció de riscos naturals als municipis de la Selva.»

 PROJECTE 2:  «Generant espais per a compartir»

 PROJECTE 3:  «Espais verds sostenibles»

 PROJECTE 4: «Digitalitzem la Selva»

PROJECTE 5: «Bon dia!»
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La Junta de Govern Local adopta el següent

ACORD:

Primer.- Aprovar el  conveni  de  col·laboració entre Consell  Comarcal  de la Selva i  l’Ajuntament

d'Anglès, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa treball i

formació (RESOLUCIÓ TSF/2162/2017).

Segon.-  Facultar  a  l'alcaldessa  perquè  en  nom  i  representació  d'aquesta  corporació,  pugui

formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l'efectivitat del present acord.

Tercer.-  Aprovar la despesa per import de 16.200,00 € a la partida 241 46503 de Conveni C.

Comarcal Treball i Formació, condicionat a l’aprovació de la modificació pressupostària per crèdit

extraordinari número 2 del pressupost vigent.

Quart.- Publicar al portal de transparència dins de la relació de convenis 2018.

Cinquè.- Notificar-ho al Consell Comarcal de la Selva i al Departament Municipal d'intervenció pel

seu coneixement i efectes.

7.  Assumptes urgents.

7.1

Tema: Aprovació de programa i despeses de la Festa de Carnestoltes 2018

Antecedents 

Ates que es vol celebrar la Festa de Carnestoltes 2018 d'Angles, el dia 17 de febrer, en diversos
punts del municipi i des de l’àrea de fires i festes  han elaborat el programa pertinent. 

Vist l'informe emès per l'enginyer municipal de data 8 de febrer de 2018 on informa de les condi-
cions que s'han de complir  en  els diversos punts del municipi on es celebrarà festa de Carnestol -
tes 2018, organitzat per l’Ajuntament d’Anglès.

Vist l'informe emès pel sergent de la policia local d'Angles, de data  14 de febrer de 2018, del dis-
positiu de trànsit  i de senyalització per a la realització de la Festa de Carnestoltes 2018 d'Angles
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La secretària municipal posa de manifest que és imprescindible que es compleixin totes les condi-
cions establertes a l'informe de l'enginyer contractat per l'Ajuntament i del sergent de la policia lo -
cal d'Angles.

Vist  que consta acreditada l'existència  de  crèdit  adequat  i  suficient  segons certificació  de  la
Intervenció municipal  a la partida 33822699 de gales i altres festes per import de 600,00 €

Fonaments de dret

a. Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives (LEPAR).

b. Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espec-
tacles públics i activitats recreatives (REPAR).

c. Decret 30/2015, de 3 de marc, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i
centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut
d’aquestes mesures.

d. Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incen-
dis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (per activitats de
caràcter esporàdic o puntual).

e. Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avalua-
ció de la mobilitat generada.

f. Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els hora-
ris dels establiments oberts al public, dels espectacles públics i de les acti -
vitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al
seu Reglament

La Junta de Govern Local adopta el següent

ACORD:

PRIMER.- Aprovar la  celebració de la Festa de Carnestoltes 2018 d'Angles, el dia 17 de febrer de
2018, que  seguirà el següent recorregut: 

A les 16:30h es sortirà dels Jardins de Can Cendra, i passaran per Plaça de la Rutlla, carrer Verne-
da, carrer Picasso, carrer Joan Coromines, Passeig de l’Estació i acabarà davant del pavelló.

SEGON.- Aprovar les normes de participació  i el programa provisional següent:

1.Preinscripció. 

Per participar a la rua de carnestoltes caldrà presentar omplert el formulari que es troba a la
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pàgina  de  participació  de  l’Ajuntament  http://som.angles.cat/formulari/inscripcio-rua-carnaval-
2018.

Les inscripcions seran gratuïtes, el termini màxim per a la seva presentació serà el dia 14 de
febrer de 2018. Poden inscriure’s totes aquelles colles que vulguin participar a la rua a través
d’una carrossa o una comparsa. 

-Carrossa: Conjunt de plataforma decorada. 

-Comparsa: Grup de persones, acompanyades d’un vehicle per dur la música, o llum. (mínim  de
15 persones)

2.Condicions de participació. 

1.  Podran participar a la rua les colles que hagin formalitzat la seva inscripció en els termes
anteriorment esmentats. 

2. Les colles participants hauran de complir les instruccions dels organitzadors de la Rua, amb la
finalitat d’aconseguir el correcte funcionament d’aquesta.

3. Cadascuna de les colles participants designarà una persona que actuarà com a representant
per tal de col·laborar en la coordinació i muntatge de la rua.

4. Les colles participaran de forma cívica a la cercavila, abstenint-se de realitzar qualsevol acció
que en pugui pertorbar el normal desenvolupament.

5. Els participants a la rua no podran beure alcohol al llarg del seu recorregut.

6. L’alçada màxima de les carrosses ha de ser de 4 metres i l’amplada màxima de 3 metres.

7. La carrossa haurà d’anar guarnida al·legòricament d’acord amb el nom amb que se la inscrigui.

3.Requisits tècnics. 

Les mides de les carrosses seran de màxim 3 metres d’amplada per 4 metres d’alçada. 

En  el  moment  de  la  inscripció  les  carrosses  i  comparses  hauran  de  presentar  la  següent
documentació: 

- En el cas dels vehicles de motor: un comprovant de l’ITV en vigor. 

- En el cas de vehicles adaptats com a plataformes, una còpia de la factura d’un mecànic oficial
autoritzat i inscrit en el Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya, on consti el
següent: revisió de frens, revisió del fre de mà, revisió dels pneumàtics, revisió motor.

- Assegurança de responsabilitat civil (segons el que disposa el Reial Decret 1207/2008, de 12
De desembre), pel que s’aprova la Llei de Responsabilitat Civil i assegurança en la circulació de
vehicles de motor.

- Serà obligatori dur a cada vehicle com a mínim un extintor amb la revisió i retimbrat en vigor.
Aquests requisits són obligatoris, sense els quals no es podrà participar a la rua.

4.Normes de la rua. 
Abans del moment de la sortida es podrà fer revisió tècnica dels requisits esmentats i es podrà
deixar fora de concurs aquelles plataformes que no reuneixin les condicions assenyalades. 
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Serà obligatori dur a cada vehicle com a mínim un extintor amb la revisió i retimbrat en vigor.

En el  cas dels  grups que portin música davant  i  darrere,  la condició és que la música de la
carrossa de darrere sigui menys potent que la que porten al davant. 

Des del moment de la concentració, el conductor responsable del vehicle no podrà abandonar-lo
per cap motiu i haurà de seguir les instruccions que li pugui donar l’organització. 

Durant la concentració i mentre no s’iniciï la rua, el volum de la megafonia dels diferents grups ha
de fer possible la comunicació entre les persones. 

Al llarg del recorregut s’haurà de deixar entre 10 i 15 metres entre comparsa i comparsa. 

Les carrosses i comparses participants hauran de dirigir-se al lloc de sortida de la rua a les 15.30
h (Jardins de Can Cendra) La sortida serà a les 16.30 h. 

També es farà entrega del número d’ordre de sortida. Aquest s’haurà de posar a un lloc visible de
la carrossa o vehicle. L’ordre de sortida de les comparses i/o carrosses l’indicarà l’organització i
ja es farà arribar per correu electrònic al dia de la celebració de la Rua.

El recorregut de la Rua serà el següent: 

- Jardins de Can Cendra

- Plaça de la Rutlla

- Carrer Verneda

- Carrer Pablo Picasso

- Carrer Joan Coromines

- Passeig de l’Estació fins al Pavelló

El lliurament de premis es farà al Pavelló Esportiu. Per tal de poder coordinar el muntatge i el
desenvolupament  de  la  Rua  de  Carnestoltes,  cadascuna  de  les  comparses  i  carrosses
participants  hauran de tenir  una persona,  major  de 18 anys,  responsable  de la  comparsa o
carrossa que haurà de vetllar per la seva colla i dirigir-la durant tot el recorregut. 

5. El Jurat

El Jurat qualificador no estarà situat en un punt fix del recorregut sinó que anirà valorant en
conjunt tota la rua. El Jurat en les seves votacions valorarà d’1 al 10 punts els següents aspectes:
coreografia,  originalitat/tema,  vestuari,  maquillatge.  I  la  carrossa  serà  valorada  amb  una
puntuació d’1 a 10 punts. 

El veredicte del Jurat serà inapel·lable. 
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6.Premis

Tota carrossa o comparsa que participi a la Rua de Carnestoltes que hagi fet la inscripció dins el
termini establert i reuneixi les condicions marcades en les bases.

7.Reunió informativa

El dijous 15 de febrer de febrer a les 20h a l’ajuntament es farà una reunió informativa amb
l’assistència  del  responsable  de  cada  carrossa  o  comparsa,  el  cap  de  la  Policia  Local  i  les
diferents regidories. 

TERCER.-  Comunicar  als  interessats  la  subjecció  al  compliment  a  les  següents  CONDICIONS

específiques:

Mesures particulars per a la protecció de la seguretat i salut:

a) Disposar de l’anàlisi de la mobilitat provocada pels diferents espectacles públics, o actes lú-
dics i culturals, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades
(policia local).

b) En cas de portar un vehicle a motor i/o remolc de suport, caldrà que aquets disposin de la
preceptiva assegurança de responsabilitat civil obligatòria (assegurança cotxe), i haurà d’ha-
ver passat favorablement la inspecció de periodicitat de l’ITV. 

c) Caldrà vigilar la sobrecàrrega de les carrosses i sobretot extremar les precaucions en cas que
hi vagin nens i nenes, perquè no s’hi aboquin.

d) No es podran portar elements adossats que sobresurtin excessivament de l’amplada de la
carrossa i puguin originar perill al públic assistent. 

e) Resta prohibit als conductors dels vehicles participants a l'activitat el consum de begudes al-
cohòliques o la ingesta o incorporació a l'organisme de drogues abans i durant el recorregut.
La policia podrà ordenar controls abans de l'inici del recorregut i durant el mateix per verificar
el compliment d'aquest punt. En cas de comprovar-se la ingesta o incorporació a l'organisme
d'alcohol o drogues a algun dels conductors, no es permetrà la conducció del vehicle per
aquesta persona.

f) Per donar compliment a les condicions d’higiene i salubritat, s’han d’instal·lar cabines de và-
ter i lavabo, en una proporció mínima d’una cabina per a cada 150 persones, i una més per
cada 150 persones d’aforament en les diferents zones on es realitzen els actes.

g) La realització de l’espectacle requereix la contractació d’una pòlissa de RC vigent i al corrent
de pagament, amb una cobertura mínima de 601.000€ de capital assegurat.

h) En tot el recorregut s’haurà de disposar d’una farmaciola i la presència de vehicles medicalit-
zats mentre l’activitat s’estigui duent a terme.

i) Disposar d’extintors portàtils convenientment situats en funció del risc i senyalitzats. (Equips
elèctric de potència, a cada vehicle, etc.).
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j) Els responsables de l’organització hauran de disposar en tot moment dels telèfons d’emer-
gència i hauran de facilitar l’accés als vehicles d’emergència en tot moment.

k) S’hauran d’adoptar les mesures adients per respectar els valors límit d’immissió exteriors vi-
gents en matèria de prevenció de contaminació acústica (Decret 176/2009, de 10 de no-
vembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció con-
tra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos, que estableix els valors límits d’im-
missió de soroll aplicable a les activitats).

l) Els organitzadors hauran de procurar els mitjans necessaris per tal que s’efectuï una correcta
recollida selectiva dels residus municipals generats en els diferents actes i pel seu lliurament
als contenidors corresponents.

QUART.- Aprovar la col·locació  de senyals, tanques, cons i la data de col·locació i rutes alternatives
proposades pel sergent de la policia local.

CINQUÈ.- Notificar el present acord al sergent de la policia local, a fi que resti assabentat de l'acti -
vitat i organitzi la seva cobertura i comprovacions pertinents, i el faci extensiu a la policia que co-
breix aquesta activitat vetlli pel compliment de totes les condicions establertes en la present reso-
lució.

SISÈ.- Notificar el present acord a la regidora de Promoció econòmica de l'Ajuntament, organitza-
dora de l'activitat, a fi que vetlli perquè es compleixin totes i cadascuna de les condicions imposa-
des.

I d'altra banda, sol·licitar que faciliti als serveis administratius encarregats de les notificacions, les
dades personals dels voluntaris que col·laboren en aquesta festa.

SETÈ.- Notificar el present acord als voluntaris que col·laboraren en aquesta activitat a fi que vet-
llin perquè es compleixin totes i cadascuna de les condicions imposades; i sol・licitar-los, que en
tot cas, abans de l'inici de l'activitat han de signar amb l'Ajuntament d'Angles un compromís de vo-
luntariat, que es troba a les dependències municipals per la seva signatura.

VUITË.- Notificar el present acord als responsables de la realització de la xocolatada popular a fi
que compleixin les normatives de  manipulador d’aliments. 

NOVÉ-  Autoritzar  les  despeses  següents  relacionades  amb  aquesta  activitat,  que  aniran
imputades a la partida pressupostaria  de  gales i altres festes per import de 600 € 

Can Piferrer Xocolatada amb melindros, 196,35 €
Premis Premi a la millor carrossa 120€

Premis comparses ; 1er 100€,2on 70€ i el 3er 50€

DEZÈ.- Notificar el present acord a tots els participants  que desfilin a la rua  amb una carrossa a
fi de què abans de la celebració de la festa, aportin la declaració de responsable signada de com-
plir amb les condicions i normes de participació que és troba ubicada a la web de l’ Ajuntament.
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ONZÉ.-Notificar a la regidora de promoció econòmica, al sergent de la Policia Local i a la Sra. Anna
Parpal com a personal que col·labora amb l'àrea de festes a fi  de fer el  seguiment d'aquests
acords.

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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