
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

.: Número : 5

.: Caràcter : ordinària

.: Tipus :  Junta de Govern

.: Data :  27 de febrer de 2018

.: Lloc : Ajuntament d'Anglès

.: Hora d'inici:  21:00 hores

.: Hora d'acabament: 21:20 hores

.: Convocatòria: 1a. 

HI ASSISTEIXEN:

: Presideix: Astrid Desset Desset, Alcaldessa 

.: Secretària accidental: Sra. Sandra Vila Llapart

.: 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 número 3 i 4 de 30 de gener i 15 de febrer de 2018 de la sessió

anterior.

Un cop llegides, s'aproven les actes  números 3 i 4  de 30 de gener i 15 de febrer de 2018,
respectivament, per unanimitat dels assistents.

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

-

3. - Contractació

3.1.-

Tema: Adjudicació del contracte de la redacció de projecte i execució d'obres de reforma dels

habitatges del Carrer Fàbriques núm. 5-19 i 8-18 d'Anglès.

Antecedents

1. El Ple de la corporació en la sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2017 va aprovar

l'expedient per a la contractació de la redacció de projecte i execució d'obres de reforma dels

habitatges  del  Carrer  Fàbriques  núm.  5-19  i  8-18  d'Anglès,  aprovant  a  l'efecte  els  Plecs  de

clàusules administratives particulars que hauran de regir-lo, amb un pressupost de licitació de

469.760,57 €, IVA exclòs.

2. El Ple de la corporació en la sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2017 va delegar a la

Junta de Govern Local,  la facultat de contractació d'aquestes obres,  actuant com a òrgan de

contractació, inclosa expressament la facultat de resoldre els recursos de reposició interposats

contra els actes dictats per l'òrgan delegat. No obstant això, el Ple es reserva la facultat d'avocar

en qualsevol moment l'esmentada competència tot i trobar-se en tràmit de debat al si de la Junta

de Govern Local.

3. Tramitat el procediment, la mesa de contractació, reunida internament en data 05 de febrer de

2018  va  qualificar  la  documentació  administrativa  dels  sobres  A,  acordant  concedir  a
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CONSTRUCCIONS LEINAD 2001, SL i CONSTRUCCIONS J. PALLÀS, SL un termini de 3 dies per

esmenar el justificant de la garantia provisional per l'import correcte de 14.092,82 €.

4.  En  data  06  de  febrer  de  2018 CONSTRUCCIONS LEINAD 2001,  SL  i  CONSTRUCCIONS J.

PALLÀS, SL van procedir a efectuar l'esmena requerida.

5. Posteriorment, en data 15 de febrer de 2018, va procedir en acte públic prèviament anunciat

al  perfil  del  contractant,  a  l'obertura  dels  Sobres  B.  Comprovada  la  inexistència  de  baixes

anormals o desproporcionades, els serveis tècnics municipals van emetre informe de puntuació

de les ofertes, en data 16 de febrer de 2018 segons el següent resultat:

En base a la puntuació atorgada, la Mesa de contractació ha proposat a l'òrgan de contractació

l'adjudicació del contracte a la següent empresa: PERE BOADA COMAS, SL per ser la proposta

econòmicament  més  avantatjosa,  per  un  import  de  350.000,00  €  (IVA  exclòs)  i  un  termini

d'execució de 5 mesos; prèvia presentació de la documentació administrativa segons condicions

del Plec.

Fonaments de dret

De  conformitat  amb  l’article  151  del  TRLCSP  i  la  clàusula  17  de  les  que  regeixen  aquest

contracte, l’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament

més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils, presenti la documentació a què es fa

esment en la clàusula 13.4 d’aquest PCAP.
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Si  en el  termini  assenyalat  de 10 dies  hàbils,  comptats  des de l’endemà de la  recepció  del

requeriment, el licitador, no presenta aquesta documentació o no es justifica que s’està al corrent

de les  obligacions tributàries i  amb la Seguretat  Social,  s’entendrà que el  licitador  ha retirat

l’oferta, amb les conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP

En aquest supòsit, l’òrgan de contractació requerirà la mateixa documentació al licitador següent,

d’acord amb l’ordre de classificació de les ofertes, tot concedint, sempre que sigui possible, un

nou termini de 10 dies hàbils perquè presenti la documentació requerida.

Un cop presentada la documentació assenyalada, i constituïda la garantia definitiva, l’òrgan de

contractació adjudicarà el  contracte dins dels  5 dies hàbils  següents al  de la recepció  de la

documentació. 

La Junta de Govern adopta el següent  ACORD:

Primer.- REQUERIR a l'empresa licitadora PERE BOADA COMAS, SL. per tal que, dins del termini de

deu (10) dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què rebi el requeriment, presenti la

següent documentació, sens perjudici que, d'acord amb allò establert a l'article 28.3 de la llei

39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en cas d'aquells

documents que ja s'hagin presentat per algun altre procediment, no s'hagin de tornar a aportar:

a)  Documents  justificatius  de trobar-se al  corrent  en  el  compliment  de les  seves  obligacions

tributàries i amb la Seguretat Social. Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans

electrònics, informàtics o telemàtics, que seran acceptats en els termes previstos en el plec de

clàusules administratives generals.

b) Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent, que

haurà de ser validat per la Secretaria de l’Ajuntament.

c) Constituir la garantia que, en el seu cas, sigui procedent.

d) En matèria de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), si es tracta d’activitats que hi estan

subjectes, en cas que el licitador sigui subjecte passiu de l’IAE i estigui obligat al pagament del

mateix, ha de presentar el  document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici  corrent en l’epígraf

corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració

responsable de no haver-se donat de baixa en la matricula del mateix. Si el licitador es troba en
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algun dels supòsits d’exempció, aportarà una declaració responsable especificant el supòsit legal

d’exempció, així com el document de declaració d’alta en el cens d’obligats tributaris.

e)  Com  que  s'haurà  presentat  declaració  responsable,  s’hauran  de  presentar  els  següents

documents  originals  o  còpia  legitimada  per  notari  o  compulsada  per  funcionari  d’aquesta

Corporació:

a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l'empresari:

a.1.  Per  a les  persones físiques (empresaris  individuals  i  professionals),  document

nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i el numero d'identificació

fiscal (NIF).

a.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i/o modificació, en el seu

cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no

sigui exigida per la legislació mercantil aplicable, s'aportarà l'escriptura o document de

constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en que constin les normes

reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial

corresponent.

a.3.  Per  a  les  empreses  no  espanyoles  d'Estats  membres  de  la  Unió  Europea,

certificació acreditativa de la inscripció en les llistes oficials d'empresaris autoritzats

per  contractar  establertes  pels  Estats  membres,  o  presentació  dels  certificat

comunitaris de classificació.

a.4. Per a les empreses estrangeres no compreses a l'apartat anterior, informe expedit

per la Missió Diplomàtica Permanent o oficina consular d’Espanya del lloc del domicili

de  l’empresa.  A  més,  s'hi  haurà  d'acompanyar  informe  de  la  respectiva  missió

diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria general del Comerç exterior del

Ministeri d’Economia sobre la condició d’Estat signatari de l’acord sobre contractació

publica de l'Organització Mundial del Comerç, sempre que el contracte estigui subjecte

a  regulació  harmonitzada,  o  en  cas  contrari,  l’informe  de  reciprocitat  lliurat  per

l’esmentada missió diplomàtica.

b) Documents que acrediten l’apoderament, si l'empresari actua mitjançant representant o

es tracta d'una persona jurídica:
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b.1.  Document  públic  d'apoderament,  degudament  inscrit  en  el  Registre  públic

corresponent, que haurà de ser validat per la Secretaria de l’Ajuntament en cas de

resultar l’oferta econòmicament més avantatjosa.

b.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.

c) Documents que acrediten la solvència econòmica i financera i tècnica o professional. Els

licitadors  acreditaran  la  seva  solvència  a  traves  de  tots  els  mitjans  que  s’indiquen  a

continuació:

c.1  La  solvència  econòmica  i  financera  de  l’empresari  haurà  d’acreditar-se  pels

mitjans determinats en l’apartat «I.» del quadre resum d’aquest PCAP.

c.2 La solvència tècnica o professional haurà d’acreditar-se pels mitjans determinats

en l’apartat «I» del quadre resum d’aquest PCAP.

d) Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol:

declaració  signada  pel  legal  representant,  de  submissió  a  la  jurisdicció  dels  jutjats  i

tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o

indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional

estranger que pogués correspondre al licitador.

e)  Si  escau,  declaració  responsable  del  representant  legal  de  l'empresari  conforme les

circumstàncies  reflectides  en el  certificat  d’un Registre  Oficial  de Licitadors  i  Empreses

Classificades  o,  en  el  seu  cas,  en  un  certificat  comunitari  de  classificació,  no  han

experimentat cap variació.

f) Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris:

f.1. Cadascun dels empresaris que la componen haurà d’acreditar la seva capacitat

d’obrar i solvència conforme als apartats anteriors, amb acompliment, si escau, del

que disposa la clàusula anterior.

f.2. Caldrà presentar el  document acreditatiu del nomenament d’un representant o

apoderat únic amb facultats bastants per exercir  els drets i complir les obligacions

derivades  del  contracte  fins  a  la  seva  extinció,  així  com la  indicació  dels  noms i

circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la participació de cadascun d’ells, i

el  compromís  de  constituir-se  formalment  en  Unió  temporal,  en  cas  de  resultar

adjudicataris.
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f.3.  Es  podrà  incorporar  el  NIF  provisional  assignat  per  l’Administració  competent.

Només en el cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar la seva constitució

en escriptura pública i aportar el NIF definitivament assignat.

g) Si s’escau, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa està integrada per

un  nombre  de  persones  treballadores  discapacitades  no  inferior  al  2%  o  de  què  s’ha

adoptat alguna de les mesures alternatives legalment previstes.

Segon.- Si en el termini assenyalat no s’acomplís adequadament amb el requeriment, s’entendrà

que  el  licitador  ha  retirat  la  seva  oferta  procedint-se,  en  aquest  cas,  a  sol·licitar  la  mateixa

documentació al licitador següent per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. 

Tercer.- El  requeriment  de  documentació  té  la  consideració  d’acte  de  tràmit  i  d’impuls  de

l’expedient i com a tal no procedeix la interposició de recursos.

3.2

TEMA: Inici expedient de contractació del servei de jardineria, neteja i manteniment de les zones verdes,

parc i jardins d'Anglès

Antecedents 

1. Vist que és competència de les administracions locals el manteniment dels parcs i jardins del municipi.

2. Consten a l'expedient els corresponents Plec de clàusules administratives informats favorablement per

la  Secretària  i  la  interventora,  així  com  el  Plec  de  prescripcions  tècniques  que  han  de  regir  aquest

contracte,  que  es  preveu  inicialment  per  dos  anys,  prorrogable  per  una  anualitat,  amb  la  condició

suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient per als pressupostos futurs.

3. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa derivada d'aquesta contractació pel que fa a

l'anualitat 2018 a l'aplicació pressupostària 171 22700 «CONTRACTE MANTENIMENT PARCS I JARDINS»

del pressupost municipal vigent.

Fonaments de dret

Primer.- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de

Contractes del Sector Públic (TRLCSP) .
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Segon.- L'aplicació d'imputació de la despesa per al 2018 és la 171 22700 «CONTRACTE MANTENIMENT

PARCS I JARDINS» del Pressupost Municipal en vigor, on existeix crèdit adequat i suficient.

Tercer.- L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de Govern Local, en virtut d'allò

disposat a la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual

s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el Decret de delegacions de data 19 de

juny de 2015.

La Junta de Govern adopta el següent  ACORD:

1. APROVAR l'expedient per a la contractació del  servei de jardineria, neteja i manteniment de les

zones verdes, parc i jardins d'Anglès, i APROVAR a l'efecte els plecs de clàusules administratives i

de prescripcions tècniques que hauran de regir-lo. 

2. AUTORITZAR  la  despesa  de  56.250,00  €  (IVA  inclòs),  imputable  a  l'aplicació  171  22700

«CONTRACTE MANTENIMENT PARCS I JARDINS» del Pressupost Municipal vigent, referida al primer

any del contracte (de l'abril al desembre).

3. OBRIR el procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació

valorables de forma automàtica i tramesa ordinària.

4. PUBLICAR anunci de licitació al BOP de Girona, a l'efecte d'obrir el termini de presentació d'ofertes,

per 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació.

3.3

TEMA: Inici expedient de contractació del servei de monitors i socorristes de la piscina municipal d'Anglès

Antecedents 

1. Vist  que per al  bon funcionament de la piscina municipal  d'Anglès és necessari  disposar d'un bon

sistema de monitoratge. Aquest servei s'està cobrint, actualment amb un contracte menor i, per tant, és

necessari realitzar la licitació.

2. Consten a l'expedient els corresponents Plec de clàusules administratives informats favorablement per

la  Secretària  i  la  interventora,  així  com  el  Plec  de  prescripcions  tècniques  que  han  de  regir  aquest

contracte, que es preveu inicialment per dos anys, amb la condició suspensiva de l'existència de crèdit

adequat i suficient per als pressupostos futurs.
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3. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa derivada d'aquesta contractació pel que fa a

l'anualitat 2018 a l'aplicació pressupostària 341 22799 del pressupost municipal vigent.

Fonaments de dret

Primer.- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de

Contractes del Sector Públic (TRLCSP) .

Segon.- L'aplicació d'imputació de la despesa per al 2018 és la 341 22799 del Pressupost Municipal en

vigor, on existeix crèdit adequat i suficient.

Tercer.- L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de Govern Local, en virtut d'allò

disposat a la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual

s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el Decret de delegacions de data 19 de

juny de 2015.

La Junta de Govern adopta el següent  ACORD:

1. APROVAR l'expedient  per  a  la  contractació  del  servei  de  monitors  i  socorristes  de  la  piscina

municipal d'Anglès, i APROVAR a l'efecte els plecs de clàusules administratives i de prescripcions

tècniques que hauran de regir-lo. 

2. AUTORITZAR  la  despesa  de  77.591,25 €  (IVA  inclòs),  imputable  a  l'aplicació  341  22799  del

Pressupost Municipal vigent, referida al primer any del contracte (corresponent al període entre

abril i desembre de 2018).

3. OBRIR el procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació

valorables de forma automàtica i tramesa ordinària.

4. PUBLICAR anunci de licitació al BOP de Girona, a l'efecte d'obrir el termini de presentació d'ofertes,

per 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació.

3.4

TEMA:  Inici expedient de contractació del servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament d'Anglès

Antecedents 
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1. Vista a necessitat de realitzar la contractació del servei de prevenció aliè (SPA d’ara endavant) per al

desenvolupament  de  les  activitats  preventives  de  riscos  laborals  de  les  especialitats  de  Coordinació

d'Activitats Empresarials, Seguretat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada i

Vigilància de la Salut del personal, laboral i funcionari, al servei de l’Ajuntament d'Anglès, en qualsevol dels

seus centres de treball, segons allò establert en la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, sense

perjudici d’atenir-se a la resta de normes de la Llei de Seguretat Social i a les Disposicions Reglamentàries

que hi siguin d’aplicació.

2. Consten a l'expedient els corresponents Plec de clàusules administratives informats favorablement per

la  Secretària  i  la  interventora,  així  com  el  Plec  de  prescripcions  tècniques  que  han  de  regir  aquest

contracte, que es preveu inicialment per dos anys, prorrogables per anualitats fins a un màxim de dos anys

més, amb la condició suspensiva de l'existència de crèdit adequat i suficient per als pressupostos futurs.

3. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa derivada d'aquesta contractació pel que fa a

l'anualitat 2018 a l'aplicació pressupostària 920 16209 del pressupost municipal vigent.

Fonaments de dret

Primer.- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de

Contractes del Sector Públic (TRLCSP) .

Segon.- L'aplicació d'imputació de la despesa per al 2018 és la 920 16209 «REVISIONS MÈDIQUES» del

Pressupost Municipal en vigor, on existeix crèdit adequat i suficient.

Tercer.- L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de Govern Local, en virtut d'allò

disposat a la Disposició Addicional 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual

s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i el Decret de delegacions de data 19 de

juny de 2015.

La Junta de Govern adopta el següent  ACORD:

1. APROVAR l'expedient per a la contractació del  de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament

d'Anglès, i APROVAR a l'efecte els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques

que hauran de regir-lo. 

2. AUTORITZAR  la  despesa  de  5.250,00 €  (IVA  inclòs),  imputable  a  l'aplicació  920  16209  del

Pressupost Municipal vigent, referida al primer any del contracte (corresponent al període entre

abril i desembre de 2018).

3. OBRIR el procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació

valorables de forma automàtica i tramesa ordinària.
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4. PUBLICAR anunci de licitació al BOP de Girona, a l'efecte d'obrir el termini de presentació d'ofertes,

per 15 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació.

4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

4.1

TEMA:  Proposta de canvi de titularitat de l’activitat de Perruqueria ubicada en el carrer Girona, 7,

Local 2.

ANTECEDENTS 

1. L’activitat  de Perruqueria ubicada al  carrer Girona,  7,  Local  2 d’Anglès,  disposa de permís

d’obertura en règim de comunicació a nom de J. I. F., atorgat per la Junta de Govern en data 16

d’octubre de 2012. (Exp. 3/2012). 

2.  Atesa  la  presentació  de  declaració  responsable  per  a  canvi  de  titularitat  de  l’activitat  de

Perruqueria ubicada al carrer Girona, 7, Local 2 d’Anglès, amb número de RE 520 de data 6 de

febrer de 2018, de H. C.D. amb DNI ....6813Y, en representació de S. H. C.amb DNI ....8281P.

3. Vist l’informe favorable de l’enginyer tècnic industrial Xavier Serra, actuant com assessor de

l’ajuntament d’Anglès de data de 19/1/2018

FONAMENTS DE DRET

D’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú

de les Administracions Públiques, la inexactitud, falsedat o omissió,  de caràcter essencial,  de

qualsevol dada o informació que s’incorpori a una declaració responsable o a una comunicació, o

la  no  presentació  davant  l’Administració  competent  de  la  declaració  responsable,  la

documentació que sigui  en el  seu cas  requerida per  a  acreditar  el  compliment  del  que s’ha

declarat, o la comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o

activitat afectada des del moment en que es tingui  constància d’aquests fets, sense perjudici de

les responsabilitats penals, civils o administratives a que tingués lloc.  

D’acord amb la Llei  16/2015, de 21 de juliol,  de simplificació de l’activitat  administrativa de

l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de  Catalunya  i  d’impuls  de  l’activitat
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econòmica, l’activitat es classifica en l’annex 1, i per tant, l’activitat està  subjecte al règim de

declaració responsable per part de l’administració municipal. 

L’article 14 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de

l’Administració  de  la  Generalitat  i  dels  governs  locals  de  Catalunya  i  d’impuls  de  l’activitat

econòmica, i l’article 86 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament

d’obres, activitats i serveis dels ens locals regulen les condicions i requisits de la transmissió de

les activitats. 

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

Primer.- Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia per al canvi de titularitat de l’activitat

de Perruqueria a favor de S. H.C.amb DNI .....8281P ubicada al carrer Girona,7, Local 2 d’Anglès.

Segon.- aprovar les taxes vigents d’acord amb les ordenances fiscals  

Ordenança número 9: Taxa per llicències, comunicacions prèvies i
controls posteriors a l’inici de les activitats

Classificació activitat Quota tributària
A.  Activitats  incloses  en  règim  de  declaració
responsable - innòcua

75,00€

TOTAL 75,00€

Tercer.-  Donar compliment a les condicions generals i específiques de l’activitat, d’acord amb el

seu informe tècnic

CONDICIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES DE L’ACTIVITAT: 

- Activitat: Perruqueria

- Classificació: Activitat innòcua de la Llei 16/2015

- Superfície: 53,55 m2

- Tipus de sol·licitud: Canvi de titular 

D’acord amb normativa vigent cal recordar els següents requisits per l’activitat:

1. L’activitat haurà de complir el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica 
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2. L’activitat haurà de complir amb el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament
de la  llei  6/2001,  de 31 de maig,  d'ordenació  ambiental  de l'enllumenat  per  a  la
protecció del medi nocturn.

3. Qualsevol  canvi  o  modificació  de  l’activitat  ha  de  ser  comunicat  a  l’Ajuntament,  i
presentar documentació necessària especificada en normativa vigent

4. D’acord  amb  les  vigents  ordenances  fiscals  s’hauran  d’abonar  les  següents
liquidacions tributàries:

Quart.-  Donar  trasllat  de  la  present  resolució  a  la  persona  interessada  i  al  departament  de

Tresoreria.

4.2

TEMA: Liquidacions de tributs de diverses comunicacions prèvies d’obres corresponents a l’any

2018 

Antecedents 

Atès que l’Ajuntament ha rebut diverses comunicacions prèvies per a la realització d’obres al
municipi d'Anglès, dels següents interessats:

1. Sr. J.R. C. amb DNI .....2849E, amb RE núm. 154-1 de data 15 de gener de 2018,

per les obres de renovació de la cuina, bany i façana de l’habitatge del carrer Sant

Miquel, 44 amb un pressupost d’execució de 11.870,00€   

2. Sr. A.F. O. F. D., amb DNI ....9460T, amb RE núm. 237-1 de data 18 de gener de

2018, per les obres de col·lació de tubs de calefacció, en l’habitatge de la carretera

d’Osor,43 bloc C pis 1r porta F “Grup La Pau”, amb un pressupost d’execució de

500,00€ 

3. Rueda-Pou òptics, SL amb CIF B17475658, representant Sr. J. P.S., amb RE núm.

329-1 de 24 de  gener  de 2018,  per  les  obres  de tapar  finestres  exteriors  del

passadís d’accés als habitatges (escala), del local comercial de la plaça del Horts,

10 baixos, amb un pressupost  610,00€.
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4. Serviobres  Queralt,  SLU  (representant  Josep  Roca  Pursals  COPYSA)  CIF

B65903957, amb RE núm. 401-1 de data 30 de gener de 2018, per les obres de

reparació del tram de solera i neteja i desbrossada dels laterals del canal de la

Burés, amb un pressupost d’execució de 14.500,00€ 

5. Sr. P. L. B., amb DNI ....4954K, amb RE núm. 424-1 de data 31 de gener de 2018,

per les obres de col·locació de 23 m² de pedra de mur exterior de l’habitatge del c.

Joan Miró, 17, amb un pressupost d’execució de 3.758,26€ 

6. Sra. T.  F.  S.,  amb DNI .....2075Z, amb RE núm. 504-2 de data 05 de febrer de

2018, per les obres de modernització del el bany, cuina, paviment, portes interiors,

tancaments  exteriors  i  il·luminació,  sense  afectar  elements  de  càrrega  o

estructurals  de  l’habitatge  del  carrer  Narcís  Monturiol,  4  àtic  2n,  amb  un

pressupost d’execució de 23.728,00€ 

7. Sr. X.R.B., amb DNI ....6262K, amb RE núm. 531-1 de data 07 de febrer de 2018,

per les obres de reparació de la porta d’accés al solar del c. Indústria, 64, amb un

pressupost d’execució de 50,00€ 

8. Sr. D. C. P., representant de Dacamental, SL, amb DNI ....0553A, amb RE núm. 630-

1  de  data  15  de  febrer  de  2018,  per  les  obres  d’instal·lació  d’una  tanca  i

pavimentació  del  pati  de  la  nau  industrial  del  c.  Triassa,  91  d’acord  amb  la

documentació  presentada en  data  15 de febrer  de 2018 i  RE 630-1,  amb un

pressupost d’execució 9.424,40 €.

9. Sra. I. T.S. amb DNI ...1117Y, i RE núm. 62, 4-1 de data 15 de febrer de 2018, per

les obres de rehabilitar un  bany ( treure rajola existent, canviar banyera per plat de

dutxa i col·locar nova rajola), les obres s’executaran a l’habitatge carrer Font del

Canyo, 10, amb un pressupost d’execució de 1.435,60 €. 

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

de les activitats.

4.  Ordenança  fiscal  núm.  4  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 i l’article 4t relatiu a la base imposable, quota i  acreditament.

Per tot l'exposat, la Junta de Govern adopta el següent  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) J. R. C.

Pressupost d’obres: 11.870,00€ 

Impost construccions, obres (3,75 % pressupost): 445,12 € 

Taxa per tramitació de comunicació prèvia:  15,00 € 

Ocupació de via pública:  4,00 € (18 de febrer) 

       40,00 € (del 8 al 15 de febrer)

Termini finalització: Sis mesos computats des de la presentació de la comunicació

Ubicació: carrer Sant Miquel, 44 

TOTAL A LIQUIDAR : 504,12€ 

2) Sr. A. F.O. F. D.

Pressupost d’obres: 300,00€

Impost construccions, obres (3,75% pressupost): 22,50€ 

Taxa per tramitació per comunicació prèvia: 15,00€

Termini finalització: Sis mesos computats des de la presentació de la comunicació

Ubicació: carretera d’Osor, 43 bloc C 1r pis porta F  “Grup la Pau” 
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TOTAL A LIQUIDAR:  33,50€ 

3) Rueda-Pou Òptics, SL (representant Sr. J. P.S.) 

Pressupost d’obres: 610,00€

Impost construccions, obres (3,75 % pressupost): 22,87€

Taxa per tramitació de comunicació prèvia: 15,00€ 

Termini finalització: Sis mesos computats des de la presentació de la comunicació

Ubicació: Plaça dels Horts, 1 baixos (Òptica Rueda) 

TOTAL A LIQUIDAR: 37,78€ 

4) Serviobres Queralt, SLU (representant J.R. Pu.COPYSA)

Pressupost d’obres: 14.500,00€ 

Impost construccions, obres (3,75 % pressupost): 543,75€           

Taxa per tramitació de comunicació prèvia: 15,00€ 

Termini finalització: Sis mesos computats des de la presentació de la comunicació

Ubicació: Canal de la Burés 

TOTAL A LIQUIDAR: 558,75€ 

5) Sr. P. L. Br.

Pressupost d’obres: 3.758,26€ 

Impost construccions, obres (3,75 % pressupost): 140,93€

Taxa per tramitació de comunicació prèvia: 15,00€ 

Termini finalització: Sis mesos computats des de la presentació de la comunicació

Ubicació: carrer  Joan Miró, 17
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TOTAL  A LIQUIDAR :155,93€

6) Sra. T. F. S.

Pressupost d’obres:23.728,00€ 

Impost construccions, obres (3,75 % pressupost): 889,80€ 

Taxa per tramitació de comunicació prèvia: 15,00€ 

Termini finalització: Sis mesos computats des de la presentació de la comunicació

Tall de carrer proper 2 de març per mudança  queda pendent de liquidar 

Ubicació: carrer Narcís Monturiol, 4 àtic 1r 

TOTAL  A LIQUIDAR: 904,80€ 

7) Sr. X. R.B.

Pressupost d’obres: 50,00€ 

Impost construccions, obres (3,75 % pressupost): 1,87€ 

Taxa per tramitació de comunicació prèvia: 15,00€ 

Termini finalització: Sis mesos computats des de la presentació de la comunicació

Ubicació: carrer Indústria, 64

TOTAL A LIQUIDAR: 16,87 €

8) D. C.P.

Pressupost d’obres: 9.424,40€ 

Impost construccions, obres (3,75 % pressupost): 353,41€ 

Taxa per tramitació de comunicació prèvia: 15,00€ 

Termini finalització: Sis mesos computats des de la presentació de la comunicació
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Ubicació: carrer Triassa,91

TOTAL  A LIQUIDAR: 368,41€ 

9) I.T. S.

Pressupost d’obres: 1.435,60€

Impost construccions, obres (3,75 % pressupost): 53,83

Taxa per tramitació de comunicació prèvia: 15,00€ 

Termini finalització: Sis mesos computats des de la presentació de la comunicació

Ubicació: carrer Font del Canyo, 10

TOTAL  A LIQUIDAR: 68,83€ 

SEGON.- Notificar aquest acord a les persones interessades i al departament de Tresoreria pel 

seu coneixement i efectes

4.3

TEMA: Proposta de preus contradictoris P1 – P-10 del contracte d'obres de Millora del Nucli Antic

– Lot 2: pavimentació del Carrer Molí.

Antecedents

1. Per acord la Junta de Govern Local  del dia 20 de juliol de 2017 es va adjudicar el contracte de

les obres de Millora del Nucli Antic d'Anglès – Lot 2. Pavimentació del Carrer Molí -, a la mercantil

Pere Boada Comas, SL, per un preu de  147.000,00€, més  30.870,00€ en concepte del 21%

d'IVA, que fan un total de 177.870,00 € amb un termini d'execució de 6 mesos.

El preu de licitació era de 226.474,85 € més IVA.
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2. En data 16 de novembre de 2017 la Junta de Govern Local, per delegació del Ple,  va aprovar

la certificació d'obra núm.1 de data 8 de novembre de 2017 per un import de 11.133,78 € IVA

inclòs.

3. Mitjançant  acord de Junta de Govern de data 28 de novembre de 2017, i  a proposta del

contractista, es va acordar l'aturada de les obres durant un termini màxim d'un mes, per manca

de  definició  del  traçat  de  la  xarxa  d'alimentació  per  part  de  Fecsa  Endesa,  així  com  la

impossibilitat d'executar la passarel·la perquè hi havia una construcció prèvia que ho impedia. Les

obres van ser represes el mes de gener de 2018.

4.  Mitjançant Informe de data 12 de gener del 2018, la Direcció facultativa de l'obra presenta

proposta de preus contradictoris del P-1 al P-10. 

Fonaments de Dret

L'article 234.2 del TRLCSP estableix que “Cuando las modificaciones supongan la introducción

de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en

éste, los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del

contratista por plazo mínimo de tres días hábiles.  Si  éste no aceptase los precios fijados, el

órgano  de  contratación  podrá  contratarlas  con  otro  empresario  en  los  mismos  precios  que

hubiese fijado o ejecutarlas directamente.” 

El procediment per a la fixació de preus contradictoris s'iniciarà amb una proposta de preus que

elaborarà el director facultatiu de l'obra, es traslladarà la proposta de preus al contractista perquè

en el termini de d'audiència de tres dies manifesti el seu criteri i si els admet - admissió que

caldrà formalitzar en una acta que singaran les parts - s'acordaran per l'òrgan de contractació

(articles 234.2 TRLCSP i  art.158 Real  Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,  por el  que se

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

En cas de presentar-se al·legacions per part del contractista es demanarà informe a la direcció de

l'obra  per  contestar-les  i  si  es  mantenen  els  preus  inicialment  proposats  l'administració  els

aprovarà.

La Junta de Govern adopta el següent  ACORD:

1.-  Donar  trasllat  a  la  proposta  de  preus  contradictoris  al  contractista  perquè  en  el  termini

d’audiència  de tres dies manifesti el seu criteri i si els admet.
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2.- En cas d’admissió, s’acordaran per l’òrgan de contractació i es formalitzarà l’acord en una

acta que signaran les parts.

4.4

TEMA: Proposta de preus contradictoris P1 – P-9 del contracte d'obres de Millora del Nucli Antic –

Lot 1: Ampliació de Voreres

Antecedents

1. Per acord la Junta de Govern Local  del dia 20 de juliol de 2017 es va adjudicar el contracte de

les obres de Millora del Nucli Antic d'Anglès – Lot 1. Ampliació de Voreres-, a la mercantil  Artífex

Infraestructures, SL, per un preu de 282.177,00 € + 21% IVA, i un termini d'execució de 6 mesos.

El preu de licitació era de 451.436,17€ més IVA.

2. En data 16 de novembre de 2017 la Junta de Govern Local, per delegació del Ple,  va aprovar

la  certificació d'obra núm.1 de data 30 d’octubre de 2017 per un import de 26.813,98€ IVA

inclòs.

3. En data 30 de gener de 2018 el Ple de la corporació  va aprovar la certificació d'obra núm.2 de

data 30 de novembre de 2017 per un import de 57.819,92€ IVA inclòs.

4. Mitjançant Informe de data 12 de gener del 2018, la Direcció facultativa de l'obra presenta

proposta de preus contradictoris del P-1 al P-9 que s'annexa, i que es justifica tal com es transcriu

a continuació: 

«En conjunt son un total de 9 preus contradictoris enumerats de P-1 a P-9, quina justificació és la

que segueix :

· Les partides de P-1, P-2, P-5, P-6 i P-7 son aquelles necessàries per l’execució del creuament

soterrat de les línies de Baixa Tensió, d’acord amb la petició expressada per aquest Consistori en

els reunions prèvies a l’inici de les obres, seguint els criteris reflectits en l’estudi de Juny de 2017

de la companya subministradora Endesa.
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Les diverses partides són preus complexes del conjunt total d’operacions i treballs per l’execució

de  les  rases,  la  implantació  del  conducte/s  i  el  reblert  posterior  pels  diferents  supòsits  de

seccions de rasa i tipologia del subsòl (P-1 i P-2); així com treballs complementaris de protecció i

encreuaments  amb  altres  serveis  (P-5)  i  possibles  afectacions  a  serveis  existents  (P-6).

Finalment, la partida P-7 estableix el preu unitari per la operació de restitució del paviment de

còdols afectat per la obertura de les rases d’encreuament 

·  Les  partides  de  preu  contradictori  P-3,  P-4  i  P-9,  s’han  previst  per  l’execució  dels  treballs

d’implantació  del  traçat  la  xarxa  soterrada  de  Telecomunicacions  i  els  seus  creuaments

necessaris, d’acord amb la petició expressada per aquest Consistori en els reunions prèvies a

l’inici de les obres.

Ambdues partides contemplen l’execució de rases, col·locació d’un tritub de 3x40mm i el seu

rebliment en dos supòsits de subsòl, camí de trànsit (P-3) o terreny rocós (P-4). Les arquetes de

connexió per encreuaments estan previstes en el preu contradictori núm 9 (P-9)

·  Finalment,  la  partida  P-08  preveu  el  cost  de  la  col·locació  temporal  de  dos  semàfors

sincronitzats entre la Plaça de la Vila i  el  final  del  c/d’Avall,  per  qüestions de seguretat  vial

d’acord amb la petició expressada per aquest Consistori.»

Fonaments de Dret

L'article 234.2 del TRLCSP estableix que “Cuando las modificaciones supongan la introducción

de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en

éste, los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del

contratista por plazo mínimo de tres días hábiles.  Si  éste no aceptase los precios fijados, el

órgano  de  contratación  podrá  contratarlas  con  otro  empresario  en  los  mismos  precios  que

hubiese fijado o ejecutarlas directamente.” 

El procediment per a la fixació de preus contradictoris s'iniciarà amb una proposta de preus que

elaborarà el director facultatiu de l'obra, es traslladarà la proposta de preus al contractista perquè

en el termini de d'audiència de tres dies manifesti el seu criteri i si els admet - admissió que

caldrà formalitzar en una acta que singaran les parts - s'acordaran per l'òrgan de contractació

(articles 234.2 TRLCSP i  art.158 Real  Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,  por el  que se

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).
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En cas de presentar-se al·legacions per part del contractista es demanarà informe a la direcció de

l'obra  per  contestar-les  i  si  es  mantenen  els  preus  inicialment  proposats  l'administració  els

aprovarà.

Per tot el que anteriorment s’ha exposat, la Junta de Govern adopta el següent  ACORD:

1.-  Donar  trasllat  a  la  proposta  de  preus  contradictoris  al  contractista  perquè  en  el  termini

d’audiència de tres dies manifesti el seu criteri i si els admet.

2.- En cas d’admissió s’acordaran per l’òrgan de contractació i es formalitzarà l’acord en una acta

que signaran les parts.

5.  Assumptes econòmics

-

6. Assumptes de tràmit

6.1

Tema:  J. M. X., DNI ....1621Z, C. Girona, 5 d'Anglès, ajuts a la rehabilitació de façanes del Barri

Antic, 2017, BOP número 20 de 31 de gener  de 2011.

Antecedents 

Primer.- Vist que  la Junta de Govern Local del dia 4 de gener de 2018, va acordar convocar la

concessió de subvencions a la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès per l'any 2018.

Segon.- Vist l'acord de la Junta de Govern Local del dia 21 de desembre de 2017, en la qual es

denegava l'ajut a  la rehabilitació de façanes del Barri Antic al  Sr. J. M. X.,  per concórrer una

circumstància que impedeix que pugui tenir la condició de beneficiari, d'acord amb l'article 13.2e)

LGS.

Tercer.- Vist que en data 6 de febrer de 2018 amb número de registre d'entrada 1-2018-000519-

1, el Sr. J.M. X., presenta el comprovant de pagament dels deutes que hi havia pendent en el

Consell Comarcal de la Selva, gestió tributària i cadastral.
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Quart.- Vist l'informe de recaptació de data 7 de febrer de 2018, en el qual informen que a nom

del Sr. J. M. X., no hi  ha cap deute pendent de pagament en aquest municipi a la data.

Cinquè.- Vist l'informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 14 de desembre de 2017:

“ Vista la sol·licitud amb RE 1-2017-003958-1 en relació a les obres de rehabilitació de façana,de
repicar i pintar la façana de l'edifici del  c/ Santa Magdalena, 23 i 25, presentat per J. M. X., amb
DNI ....1621Z, amb data 11.12.2017 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
T

PREU/UT AMIDAMENT IMPORT SEGONS
PROJECTE (€)

IMPORT  MÀX.
SUBVENCIONABLE

Ració i picat de paret M2 6,24€ 15,00 93,60€

Arrebossat(amb previs) M2 12,48€ 15,00 187,20€

Pintat amb arrebossat M2 4,20€ 45,00 189,00€

Pressupost projecte 625,00€

MÀX.50% COST REAL  I
MÀX. 3000€

312,50€

TOTAL 469,80€

Total subvenció 312,50€
“

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 312,50€

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

Primer.-   Estimar  el  recurs  de  reposició  presentat  per  l'interessat  i  atorgar  la  subvenció  de

312,50€, per a la  rehabilitació de la façana del C/ Santa Magdalena, 23 i 25  d'Anglès al Sr. J. M.

X., segons l'expedient SA-001/2017-04.

Segon.- El termini màxim per justificar les obres subvencionades, serà el 31 de maig de 2018,

mitjançant una comunicació a l'Ajuntament de l'acabament de les obres subvencionades.

Tercer.- Autoritzar i disposar la realització de la despesa per import de 312,50€ amb càrrec a la

partida pressupostària 1522.78000, subvenció façanes Casc Antic-Pla de Barris.

Quart.-  Notificar  el  present  acord  a  l'interessat,  al  departament  de  tresoreria  i  intervenció,

trametre les dades a la BDNS.

7.  Assumptes urgents.

-

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

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

L'alcaldessa,          La secretària accidental,

Astrid Desset  Desset          Sandra  Vila Llapart
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