
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

.: Número :  6

.: Caràcter : ordinària

.: Tipus :  Junta de Govern

.: Data :  15.03.2018

.: Lloc : Ajuntament d'Anglès

.: Hora d'inici: 20.30 hores

.: Hora d'acabament:  21:00 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.

Un cop llegida, s'aprova l’acta  número  5 de data 27 de febrer de 2018,  per unanimitat dels
assistents.

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

-  La  secretària  municipal  posa  de  manifest  que  cal  que  es  liciti  i  hi  hagi  un  contracte  de

manteniment vigent en relació als aparells de la piscina municipal. 

3. - Contractació

3.1.- 

Tema: Resolució contracte

Antecedents 

Primer.- Vist l'informe jurídic de la Tècnica d'Administració General de data 09 de març de 2018,

que literàriament diu:

«Antecedents

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 1 de juny de 2017, es va autoritzar la

despesa de 7.733,11 € (6.391,00 € + IVA 21 % (1.342,11 €)  amb destinació a la contractació

dels serveis legalització del nou subministrament elèctric de la comissaria de la Policia Municipal

(havia de dir Rotonda de Can Biel), despesa imputable a la partida 165 21000 «REPARACIÓ I

CONSERVACIÓ ENLLUMENAT» del Pressupost Municipal en vigor; i  es va adjudicar el contracte

menor de serveis a l'enginyer E. S. M. amb DNI ....1490B, segons pressupost presentat.

2. En data 8 de març de 2018 l'enginyer assessor municipal emet informe segons el que indica:
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 «Posteriorment a l’aprovació de la despesa es comprova que la ubicació de la caixa per realitzar

la connexió de la instal·lació es troba ubicada en zona d’ús privat, i per tant Endesa no accepta

aquesta proposta. Endesa proposa que la ubicació de la caixa s’ubiqui en zona d’ús públic, així si

han de realitzar comprovacions tindran lliure accés. El fet de que la caixa es trobi en zona d’ús

públic provoca que s’hagi de fer una rasa per soterrar les línies existents fins la caixa, així que el

contracte aprovat en la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Anglès, en sessió ordinària de

l’1 de juny de 2017 queda obsolet al no poder-se executar, ja que les condicions que es van

contemplar s’han modificat.

Al tenir-se que executar una rasa s’ha tingut que sol·licitar tres pressuposts per la realització d’un

projecte d'enginyeria d'obres i la direcció facultativa per al un nou subministrament elèctric de la

rotonda de Can Biel.

Vistos els pressupostos aportats per enginyeries:

DEEM ENGINYERS: Import total (sense IVA): 2.925,00€                  

DITECSA: Import total (sense IVA): 1.194,08€ 

S3e: No presenta pressupost dins de termini 

Comprovats els imports dels pressupostos aportats, es proposa que la realització del projecte

d'enginyeria d'obres i la direcció facultativa per al un nou subministrament elèctric de la rotonda

de Can Biel,  la  realitzi  l’enginyeria  DITECSA,  ja  que aquesta  presenta  les  millors  condicions

econòmiques.”

Fonaments de Dret

a) sobre la modificació del contracte de serveis

Estem davant del que podríem considerar una ampliació de l'objecte del primer encàrrec que es

va fer per acord de Junta de Govern Local de data 1/06/17.

L'article 105 de la Llei de Contractes del sector públic (L3/2011, de 14 de novembre), aplicable

per raons temporals, estableix que la modificació dels contractes no podrà fer-se amb la finalitat

d'addicionar prestacions complementàries a les inicialment contractades, ampliar  l'objecte del

contracte  a  fi  que  puguin  complir-se  noves  finalitats  no  contemplades  en  la  documentació

preparatòria  del  mateix,  o  incorporar  una  prestació  susceptible  d'utilització  o  aprofitament

independent. En aquests supòsits s'haurà de fer un nou contracte per la prestació corresponent.
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L'article 107, estableix els supòsits en els que es poden justificar modificacions no previstes en

els plecs (el contracte menor no compta amb plecs), entre els quals hi ha a) la indecuación de la

prestación  contratada para  satisfacer  las  necesidades  que pretenden cubrirse  mendiante  el

contrato  debido  a  errores  u  omisiones  del  proyectoo  de las  especificaciones técnicas.  En el

present cas, ENDESA ha introduït noves actuacions a realitzar que no havien estat contemplades

com a necessàries a l'hora d'elaborar el primer pressupost, que es va fer sense realitzar una visita

prèvia de les instal·lacions.

Ara bé, aquestes modificacions tenen com a límit que no s'alterin les condicions essencials del

contracte, la qual cosa succeeix, per exemple, quan se supera el 10% del preu d'adjudicació. En

aquest cas, el preu d'adjudicació eren 6.285€ més IVA, i les noves actuacions encara no estan

pressupostades.

L'article 223.g) de la TRLCSP preveu com a causa de resolució d'un contracte, la impossibilitat

d'executar la prestació en els termes inicialment pactats,(...) quan no sigui possible modificar el

contracte. I no serà possible modificar-lo si l'import de la modificació del projecte supera el 10%

del preu d'adjudicació, és a dir, 639€. En aquest cas, caldrà procedir a la seva resolució.

En cas de celebrar-ne un de nou per la totalitat de les prestacions, caldrà tenir en compte el que

preveu la nova Llei de contractes (9/2017) a l'article 118.3 respecte a l'acumulació de contractes

menors amb un mateix contractista, de manera que acumulats amb altres contractes que se li

hagin adjudicat no superin l'import de 15.000 € per aquesta anualitat pressupostària.

b) sobre un nou encàrrec per redactar projecte

En  l'informe de  l'enginyer  es  justifica  la  necessitat  d'efectuar  aquest  encàrrec  i  de  fer-ho  a

l’enginyeria DITECSA, ja que aquesta presenta les millors condicions econòmiques.

Caldrà que l'òrgan de contractació comprovi els requisits de l'article 118.3 de la Llei de contractes

Conclusió

Per tot l'exposat, s'informa:

No és possible modificar el primer contracte per superar-se el 10% de l'import d'adjudicació, i és

necessari fer-ne un de nou, el qual tot i que podria ser menor per raó de la quantia, incompliria el

fraccionament irregular del contracte, ja que no es tracta de dues prestacions autònomes entre

sí: la primera no es pot executar sense la segona, per requeriments de la companyia. 
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Per tant, tenint en compte que no s'ha iniciat l'execució de la prestació contractada, es proposa a

la Junta de Govern Local, resoldre el primer contracte d'acord amb l'article 223.g) de la Llei de

contractes,   i  formalitzar  un nou encàrrec  per  la  totalitat  de les  prestacions  necessàries  per

legalitzar el subministrament elèctric de la Rotonda de Can Biel, una vegada s'hagin determinat

exactament els treballs i els costos en el Projecte corresponent.

L'adjudicació del nou contracte haurà de tenir present les condicions de l'article 118.3 de la Llei

9/2017.»

La Junta de Govern Local adopta el següent:

ACORD:

1. RESOLDRE el contracte  dels serveis  legalització del nou subministrament elèctric de la

comissaria de la Policia Municipal (havia de dir Rotonda de Can Biel), encàrrec que es va

fer per acord de Junta de Govern Local de data 01 de juny de 2017, d'acord amb l'article

223.g) de la Llei de contractes, d'acord amb l'informe jurídic de la Tècnica d'Administració

General de data 09 de març de 2018.

2. Notificar aquest acord a DEEM ENGINYERS.

3. Comunicar al Departament d'intervenció, així com als serveis tècnics aquest acord pel seu

coneixement i als efectes oportuns.

4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

4.1

TEMA:  Liquidació del projecte de reparcel·lació del sector 3 Industrial Riera Seca d’Anglès

Antecedents

1. Vista la sol·licitud presentada en data 15 de desembre de 2017 (RE:4357/17) pel Sr. Ll. T. T.,

en nom i representació de Forcat 2003, SL que ostenta la presidència de la Junta de Concertació

del  Pla Parcial  sector III  Industrial  Riera Seca d'Anglès,  per  la que ha comunicat  el  deute de
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15.637,30€ per part de la Sra. M.C.P., en concepte d'excés d'adjudicació al seu favor segons el

compte de liquidació del Projecte de reparcel·lació del sector i en sol·licita el cobrament per la via

de constrenyiment. 

2.  Vist que la notificació a la deutora del burofax amb la factura núm.16/2013 en el que es

concedia termini per efectuar el pagament, no s'ha pogut practicar al domicili de la interessada,

per desconegut.

Fonaments de dret

L'article  44  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre  de  procediment  administratiu  comú  de  les

administracions públiques,.

La Junta de Govern Local adopta el següent 

ACORD:

Primera.- Traslladar a la deutora la quota urbanística que li pertoca, i concedir-li el termini d'un

mes per procedir al pagament amb l'advertiment que en cas de no fer-ho s'iniciarà el cobrament

per la via de constrenyiment sobre el seu patrimoni, amb aplicació dels recàrrecs corresponents:

Deutora: M. C. P.  

Concepte: liquidació dels excessos i defectes del projecte de reparcel·lació del Sector 3 Industrial

Riera Seca d'Anglès.

Import: 15.637,30€

Segon.-  Comunicar  el  present  acord  al  Srs.  Ll.T.  T.  i  J.  P.  i  R.,  com  a  president  i  secretari,

respectivament,  de  la  Junta  de  concertació  del  «sector  3  industrial  Riera  Seca» als  efectes

oportuns.

Tercer.- Comunicar present acord a l'àrea de Serveis Econòmics als efectes oportuns.

4.2 

TEMA: Suspendre l’atorgament de llicència municipal fins a l’aportació de la documentació exigida
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a la normativa d’aplicació

Identificació de l’expedient

Suspendre l’atorgament de llicència municipal fins a l’aportació de la documentació exigida a la

normativa d’aplicació

Antecedents.

1.- Que en data 03 de gener de 2018 i mitjançant instància amb registre d’entrada núm.2018 –

25, la mercantil ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, en el marc de la sol·licitud i concessió

de la corresponent llicència urbanística municipal, s’ha presentat la següent documentació:

1. Instància.

2. Plànol d’emplaçament i alçat de l’actuació a realitzar

2.- Característiques de la documentació aportada.

D’acord amb la documentació presentada, les obres que es volen realitzar consisteixen en:

Instal·lació de caixa de comptadors a la façana de la plaça Catalunya 11. 

D’acord amb la documentació, el pressupost de les obres que es volen executar suma la quantitat

de 300€.

No s’ha aportat documentació pel compliment de la normativa de gestió de residus ni l’estudi

bàsic de seguretat i salut.

3.- En data 20 de febrer de 2018 l’arquitecte del Servei Tècnics del Consell Comarcal de la Selva,

emet informe desfavorable a l’atorgament de la llicència, atès que la documentació presentada

no s’adequa a la documentació requerida en la normativa d'aplicació.

Fonaments de dret 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 

En  data  19  de  juliol  de  2012,  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  Girona,  va  aprovar

definitivament el POUM d’Anglès i es va publicar al DOG el 16 d’octubre del 2012.  
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La finca sobre la que s’actua està classificada com a sòl urbà i qualificada com a 11d segons el

vigent planejament general. Aquesta edificació està inclosa al catàleg de béns protegits amb el

número E-97 (BACIL).

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

urbanística.

Són d’aplicació els articles 33 i següents del Decret 64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el

Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. En base a aquest article, cal la presentació

d’un projecte tècnic.

Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i  ús del sòl al

municipi d’Anglès, publicada al BOP de Girona número 120 de 23 de juny de 2017.

Segons  l’article  13.1.17  atès  que  s’actua  en  un  edifici  protegit,  l’actuació  resta  sotmesa  a

llicència urbanística.

Llei 39/2015, d’Octubre, del Procediment administratiu de les administracions públiques

Segons  l’article  68.1  si  la  sol·licitud  no  reuneix  les  condicions  de  l’art.  66,  s’ha  de  requerir

l’interessat perquè en el termini de deu dies, adjunti la documentació preceptiva,  amb indicació

que, si no es fa , es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que ha de

ser dictada en els termes que preveu l’article 21

La Junta de Govern Local adopta el següent 

ACORD:

PRIMER.- Suspendre l’atorgament de la llicència urbanística fins a l’aportació de la documentació

requerida en l'informe tècnic de 20 de febrer de 2018 i que és la següent:

a)  Projecte  signat  per un tècnic competent i  visat pel  col·legi  corresponent en el  que hi  hagi,

també,  la documentació necessària per complir  la normativa tècnica general  i  sectorial  (CTE,

residus, seguretat i salut,...).

b) Per tal de poder iniciar les obres, en cas que no s’hagi portat en el decurs de l’expedient, caldrà

aportar la documentació demanada a l’article 15 de l’ordenança reguladora de la intervenció

administrativa  en  els  actes  d’edificació  i  ús  del  sòl  al  municipi  d’Anglès  (entre  altres,  el  full
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d’assumpció de la direcció d’obra signat per tècnic competent i visat pel Col·legi professional,

nomenament del contractista,...). 

c)  Amb  tot,  durant  la  tramitació  de  l’expedient,  caldrà  enviar  la  documentació  tècnica  al

departament de Cultura de la Generalitat per tal que es pugui emetre l’informe preceptiu exigit a

l’article 303 de les normes urbanístiques del POUM.

SEGON .- Atorgar un termini de deu dies per a la seva aportació, amb indicació que, si no es fa ,

es considera que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els

termes que preveu l’article 21

TERCER.-  Donar  trasllat  del  present  acord  a  ENDESA  DISTRIBUCIÓN  ELÈCTRICA,  SLU   i  a

INGENIEROS EMETRES, SLP.

4.3

TEMA:  Llicència  patrimonial  per  utilització  privativa  del  domini  públic  per  a   la  instal·lació  de

taules, cadires, para-sols i jardineres a la Plaça Catalunya.

Antecedents

1. En data 27 de febrer de 2018 i RE núm. 810-1 el Sr. A.i P.C. amb DNI  .....4670S, titular de

l’activitat del bar «La República» ubicat a la plaça de Catalunya, sol·licita llicència per l'ocupació

d'una part de la Plaça Catalunya per col·locar-hi entre 10-12 taules amb una aforament màxim de

48 persones, alhora sol·licita la col·locació entres 4 o 6 para-sols i la instal·lació de jardineres per

tal de determinar l’espai de l’ocupació de la plaça.

2. En data 8 de març de 2018 el sergent de la policia local ha emès informe favorable a la petició

del Sr. Pérez, alhora que fa una recomanació  de la delimitació per aïllar la terrassa de la resta de

la plaça.

3. En data 13 de març de 2017 la Tècnica d'Administració General emet informe favorable al

respecte.

Fonaments de Dret
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Primer.-  Articles  24  i  següents  de  l'ordenança  municipal  de  civisme  i  convivència  ciutadana
d'Anglès aprovada per acord de Ple en la sessió del 30 de maig de 2017 (BOP núm. 110 de 9 de
juny de 2017).

Segon.- Article 20.3 del RDL 2/2004 segons el qual les entitats locals podran establir taxes per

qualsevol dels supòsits d'utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i en

particular en el següent supòsit:  l)  Ocupació de terrenys d'ús públic local amb cadires, taules,

tribunes, entarimats i altres elements anàlegs, amb finalitats lucratives.

Tercer.- Ordenança fiscal número 16 article 6è, reguladora de  la taxa per a la utilització privativa

o l’aprofitament especial del domini públic local, estableix el següent:

a)  Per taules i cadires de bars i cafès per ocupació màxima 5 taules i 20 persones s'estableix una

taxa de 300,00 € /any 

b) Per taules i  cadires de bars i  cafès,  entre  6 i  12 taules,  amb un màxim de 48 persones

s'estableix   una taxa de 500,00€ / any  

Quart.-  Segons  l'article  56  del  DECRET  336/1988,  de  17  d'octubre,  pel  qual  s'aprova  el

Reglament del patrimoni dels ens locals, l'ús comú especial es pot subjectar a la llicència d'acord

amb la naturalesa del bé, els actes d'afectació d'obertura a l'ús públic i les disposicions generals.

La  llicència  s'ha  d'entendre  sens  perjudici  de  tercers  i  essencialment  revocable  per  raons

d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau. La sol·licitud de la llicència s'ha de resoldre

en  el  termini  de  dos  mesos  des  de  la  petició,  i  si  no  es  resol  dins  aquest  termini  s'entén

desestimada.

Cinquè.- L'article  60.1 del mateix reglament estableix que correspon a l'alcalde l'atorgament de

les llicències; competència que té delegada a la Junta de Govern local per Decret d'Alcaldia de

data 19 de juny de 2015, del que es va donar comptes al ple en la sessió de 23 de juny de 2015. 

La Junta de Govern Local adopta el següent 

ACORD:

Primer.- Autoritzar l’ocupació especial del domini públic local següent i aprovar la liquidació de les

taxes corresponents, d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 16:

Interessat Ubicació Taxa aforament
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Sr. A. P. C. Plaça de Catalunya 500
€/any

màxim  12 taules
Aforament  màxim  48  persones  màxim  5
parasol i 4 o 6 jardineres per delimitar l’espai

Segon.- D’acord amb l’informe del Cap de Policia Local és aconsellable que la delimitació amb

jardineres es faci en tres dels quatre costats, per tal d'aïllar la terrassa de la rests a la plaça, i no

només en dos costats tal com es sol·licitar en el plànol presentat juntament amb la sol·licitud.

Tercer.- Informar a l’interessat de les condicions generals de la llicència:

«1.  Les  llicències  per  ocupació  de  la  via  pública  amb  taules  i  cadires  seran  de  caràcter

discrecional  en el  seu atorgament i  temporal  amb una duració màxima d’un any.  El  principal

criteri que determinarà l’autorització serà que quedi el pas lliure per a vianants en funció del tipus

de via,  afluència  de vianants i  altres criteris  relacionats  amb l’ús general  de la  via  pública i

l’interès públic.

2.  L’activitat  comercial  en l’espai  concedit  serà permesa de les 8 h a les  22 h de la nit  als

establiments no relacionats directament amb la restauració o hostaleria.

Pels  que  sí  que  siguin  considerats  com  a  tal,  restaran  subjectes  als  horaris  regulats  per  la

legislació vigent sectorial en aquesta matèria. Aquest horari podrà ser singularment ampliable o

reductible en atenció a les circumstàncies concurrents al cas.

3. El titular de la llicència ha d’assumir l’obligació de mantenir neta la terrassa i zona d’influència

i, per tant, d’escombrar el tram de via pública que li correspon sempre que calgui.

4.  Clàusula  de  precarietat:  Quan  ho  requereixin  les  necessitats  del  servei  o  interès  públic  i

l’Administració municipal necessiti per qualsevol circumstància l’espai que ocupa l’emplaçament

de les taules, el titular de la llicència les haurà de retirar, i  subsidiàriament per l’Ajuntament,

sense que en cap cas l’expressat titular tingui dret a indemnització de cap tipus.»

Quart.- Notificar el present acord a l’interessat.

Cinquè.- Comunicar el present acord al Departament de Tresoreria, als efectes oportuns.

4.4

Tema: Aprovació de la certificació NÚM.3 de les obres d'ampliació de voreres – actuació núm.1
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Projecte de Millora del Nucli Antic.

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 ).

2. Vista la certificació d'obra núm. 3 presentada per la mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, SL

amb data 31 de desembre de 2017 i RE núm. 0170-1, en duplicat exemplar, per un import de

32.430,04€, corresponent a les obres realitzades durant el mes de desembre de 2017. S'adjunta

la factura núm. 00935 pel mateix import i data 31 de gener de 2018.

3.  Vista  la  conformitat  del  tècnic  director  de  l'obra  Sr.  Joaquim Pla  Ros,  al  pagament  de  la

certificació, de data 31 de desembre de 2017.

4. Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 1 de març de 2018,

relatiu a la certificació  d’obra núm. 3 presentada per la mercantil Artifex  Infraestrures, SL.

5. 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 les obres de pavimentació del

carrer Molí i  ampliació de voreres, (Pla de Barris) com a òrgan de contractació 

La Junta de Govern Local adopta el següent 

ACORD:

Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm. 3 de data 31 de desembre de 2017  per  un import de
32.430,04€ 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.
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Segon.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat al departament d'intervenció, al de
subvencions i als SSTT municipals. 

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

4.5

Tema: Aprovació de la certificació NÚM. 4 de les obres d'ampliació de voreres – actuació núm.1

Projecte de Millora del Nucli Antic.

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 ).

2. Vista la certificació d'obra núm. 4 presentada per la mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, SL

amb data 31 de gener  de 2018 i  RE núm.  0724-2,  en  triplicat  exemplar,  per  un import  de

32.643,04€, corresponent a les obres realitzades durant el mes de gener de 2018. S'adjunta la

factura núm. 00966 pel mateix import i data de 19 de febrer de 2018.

3.  Vista  la  conformitat  del  tècnic  director  de  l'obra  Sr.  Joaquim Pla  Ros,  al  pagament  de  la

certificació, de data 31 de gener de 2018.

4. Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 1 de març de 2018,

relatiu a la certificació  d’obra núm. 4 presentada per la mercantil Artifex  Infraestrures, SL.

5. 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 les obres de pavimentació del

carrer Molí i  ampliació de voreres, (Pla de Barris) com a òrgan de contractació 
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La Junta de Govern Local adopta el següent 

ACORD:

Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm. 4 de data 31 de gener de 2018 per  un import de
32.643,04€ 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, al de
subvencions i als SSTT municipals. 

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

4.6

Tema: Contracte menor d’obres de millora del paviment dels carrers Estret i Castell i aprovació de

la memòria valorada 

Antecedents

1. Vista la memòria del  regidor de l'àrea d’Urbanisme de data 28 de febrer de 2018, es

considera necessària la contractació de  les obres de millora del paviment dels carrers

Estret  i  Castell,  atesa  la  complexitat  i  especialitat  dels  treballs  a  realitzar,  i  de  la

inexistència de mitjans materials i personals a l'Ajuntament per a la realització dels serveis

esmentats.

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

EXCAVACIONES AMPURDAN 2000,  SL  amb  CIF-  B17612748  el  més  favorable  segons

informe emès per l’arquitecte assessor del Consell Comarcal de la Selva de data 01 de

març de 2018

3. Segons certificació de la intervenció municipal, existeix crèdit adequat i suficient 

4. Consta a l'expedient un informe jurídic de secretaria i  un informe intervenció informes

emesos  en data14 de març de 2018  segons els quals es justifica que no s'està alterant

l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el

contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament

superin la xifra.
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Fonaments de dret

Primer.- D'acord amb allò establert als articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,

per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i

del Consell 2014/23/UE I 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, atesa la quantia del contracte,

pot tramitar-se com un contracte menor d'obres.

Segon.- Per a la tramesa d'aquests contractes, l'article esmentat només exigeix l'aprovació de la

despesa i la incorporació de la factura corresponent.

Tercer.- La Partida d'imputació de la despesa és la «1532 61901 PLA DE BARRIS-VORERES.» del

Pressupost Municipal en vigor.

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:

Primer.- Aprovar la memòria valorada per a la Millora del Paviment dels carrer Estret i Castell del

municipi d'Anglès, de data desembre de 2017, redactada per l'arquitecte assessor del Consell

Comarcal de la Selva, Arcadi  Boix,  i  que compta amb un pressupost d'execució per contracte

35.139,32€,  més 21% d'IVA, fent un total de 42.518,57€. 

Segon.-  Autoritzar la despesa de  42.244,57 euros (34.912.87€+7.331,70€ del 21% IVA) amb

destinació a la contractació de les obres  de millora del paviment dels carrers Estret i Castell ,

despesa imputable a la partida 1532 61901 del Pressupost Municipal en vigor.

Tercer.- Adjudicar aquest contracte menor d'obres a l'empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000

SL , amb CIF: B17612748 amb subjecció a les següents condicions:

• Els treballs es realitzaran sota la supervisió del departament d’urbanisme de l'Ajuntament

d'Anglès en el termini  d’execució de 2 mesos,  a comptar des de l'endemà de l'adopció

d'aquest acord.  
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Quart.- Notificar aquest acord al contractista EXCAVACIONES AMPURDAN 2000,SL i comunicar-lo

a la Intervenció municipal als efectes oportuns.

Cinquè.- Publicar la informació relativa a aquest contracte en el Perfil del contractant, segons allò

establert a l'article 63.4 de la Llei 9/2017.

4.7

Tema:  Contracte  menor d'obres  de  millora  del  paviment  del  final  del  carrer  Molí  i  aprovació

memòria valorada

Antecedents

1. En el marc de l'execució del Projecte de Millora del Nucli Antic d'Anglès, redactat per Pla i

Padrosa Associats SCP, que fou aprovat definitivament pel Ple en data 26 de juny de 2012

i que s'acull al programa-subvenció del Pla de Barris, s'apuntava la urbanització del tram

final del carrer del Molí, a la part oest del nucli, amb un sistema similar a l’existent a la

resta de carrers.

2. Quan en data 10 de febrer  de 2012,  la  Comissió  Territorial  del  Patrimoni  Cultural  de

Girona va emetre informe referent  al  Projecte d'obres de Millora del  Nucli  Antic on es

preveia aquesta actuació,  en la seva conclusió imposava la condició de fer un control

arqueològic de l'actuació que tingués afectació del subsòl.

3.  L'arquitecte assessor del Consell Comarcal de la Selva, ha redactat una memòria valorada

de l'actuació proposada per l’estabilització del sòl existent. Es pretén millorar un tram de

65 metres per 5 d'amplada al final del carrer del Molí mitjançant un sauló sòlid, ja que es

preveu que la circulació sigui majoritàriament de vianants, i esporàdicament de vehicles

dels  veïns  i  de  servei.  Compta  amb  un  pressupost  d'execució  per  contracte  de

18.333,45€, més 21% d'IVA, fent un total de 22.183,47€.

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

AGLOMERATS GIRONA SA , amb CIF a-17207168, i el més favorable segons informe emès

per l’arquitecte assessor del Consell Comarcal de la Selva de data 13 de març de 2018
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5. Segons  certificació  de  la  intervenció  municipal,  existeix  crèdit  adequat  i  suficient a  la

partida pressupostària 1532 60900 «PLA DE BARRIS-CARRER MOLÍ»

6. Consta a l'expedient un informe jurídic de secretaria i altre informe d’intervenció emesos

en data 14 de març de 201, segons el qual es justifica que no s'està alterant l'objecte del

contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista

no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament superin la xifra.

Fonaments de dret

Primer.- D'acord amb allò establert als articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,

per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i

del Consell 2014/23/UE I 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, atesa la quantia del contracte,

pot tramitar-se com un contracte menor d'obres.

Segon.- Per a la tramesa d'aquests contractes, l'article esmentat només exigeix l'aprovació de la

despesa i la incorporació de la factura corresponent.

Tercer.-  La  Partida  d'imputació  de  la  despesa  és  la  «1532  60900 «PLA  DE  BARRIS-CARRER

MOLÍ».» del Pressupost Municipal en vigor.

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:

Primer.-  Aprovar la Memòria valorada per a la Millora del final del Carrer del Molí, redactada per

l'arquitecte assessor del Consell Comarcal de la Selva, A, B., en data 15 de febrer de de 2018,

que compta amb un pressupost d'execució per contracte de 18.333,45€ més 21% d'IVA, fent un

total de 22.183,47€.

Segon.- Autoritzar la despesa de 21.739,80 euros (17.966,78 € + 3.773,02 I.V.A. 21 % €) amb

destinació a la contractació de les obres de millora del final del carrer Molí, despesa imputable a

la partida 1532 60900  del Pressupost Municipal en vigor.
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Tercer.-  Adjudicar aquest contracte menor  d'obres a l'empresa AGLOMERATS GIRONA, SA , amb

CIF: A17207168  amb subjecció a les següents condicions:

• Els treballs es realitzaran sota la supervisió del departament d’urbanisme de l'Ajuntament

d'Anglès en el termini d’execució serà de 15 dies, a comptar des de l'endemà de l'adopció

d'aquest acord.  

Quart.- Notificar  aquest  acord  al  contractista  AGLOMERATS GIRONA,  SA  ,  i  comunicar-lo  a  la

Intervenció municipal als efectes oportuns.

Cinquè.- Publicar la informació relativa a aquest contracte en el Perfil del contractant, segons allò

establert a l'article 63.4 de la Llei 9/2017.

4.8

Tema: Contracte menor de serveis de control arqueològic de les obres del final del carrer Molí

Antecedents

1.  En el marc de l'execució del Projecte de Millora del Nucli Antic d'Anglès, redactat per Pla i

Padrosa Associats SCP, que fou aprovat definitivament pel Ple en data 26 de juny de 2012

i que s'acull al programa-subvenció del Pla de Barris, s'apuntava la urbanització del tram

final del carrer del Molí, a la part oest del nucli, amb un sistema similar a l’existent a la

resta de carrers.

2. Quan en data 10 de febrer  de 2012,  la  Comissió  Territorial  del  Patrimoni  Cultural  de

Girona va emetre informe referent  al  Projecte d'obres de Millora del  Nucli  Antic on es

preveia aquesta actuació,  en la seva conclusió imposava la condició de fer un control

arqueològic de l'actuació que tingués afectació del subsòl.

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

AUGÉ SANTEUGINI  amb NIF 79281568Q, i  el  més favorable segons informe emès per

l’arquitecte assessor del Consell Comarcal de la Selva, de data 15 de març de 2018.

4. Segons  certificació  de  la  intervenció  municipal,  existeix  crèdit  adequat  i  suficient a  la

partida pressupostària 1532 60900 «Pla de Barris- Carrer Moli»
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5. Consta a l'expedient un informe jurídic de secretaria i un informe d’intervenció emès en

data 14 de març de 2018, segons el qual es justifica que no s'està alterant l'objecte del

contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista

no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament superin la xifra.

Fonaments de dret

Primer.- D'acord amb allò establert als articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre,

per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i

del Consell 2014/23/UE I 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, atesa la quantia del contracte,

pot tramitar-se com un contracte menor de serveis.

Segon.- Per a la tramesa d'aquests contractes, l'article esmentat només exigeix l'aprovació de la

despesa i la incorporació de la factura corresponent.

Tercer.- La Partida d'imputació de la despesa és la «1532 60900 «PLA DE BARRIS- CARRER MOLÍ»

del Pressupost Municipal en vigor.

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:

Primer..-  Autoritzar  la despesa per  un import  de 100€ per  la  tramitació  de la  documentació,

251,85€ de taxes del  Departament de Cultura,  23€/h com arqueòloga directora (tasques de

treball  de camp) i  del  40% de l’import del treball  de camp per a la confecció de la memòria

(redacció del text i dibuix de planimetria) aquests preus no inclouen lVA. 

L’import  màxim  de  despesa  serà  de   màxim  de  5.000  €  IVA  inclòs  amb  destinació  a  la

contractació  del  servei  de control  arqueològic  de les  obres del  final  del  carrer  Molí,  despesa

imputable a la partida «1532 60900 «PLA DE BARRIS- CARRER MOLÍ»  del Pressupost Municipal

en vigor.
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Tercer.-  Adjudicar  aquest  contracte  menor  de  serveis  a  ANNA  AUGÉ  SANTEUGINI  amb  NIF

79281568Q, amb subjecció a les següents condicions:

• Els treballs es realitzaran sota la supervisió del departament d’urbanisme de l'Ajuntament

d'Anglès.

Quart.- Notificar aquest acord a la Sra.  ANNA AUGÉ SANTEUGINI  i comunicar-lo a la Intervenció

municipal als efectes oportuns.

Cinquè.- Publicar la informació relativa a aquest contracte en el Perfil del contractant, segons allò

establert a l'article 63.4 de la Llei 9/2017.

5.  Assumptes econòmics

5.1

Tema: servei de Recollida de deixalles i neteja viària per aquest any 2018 pels següents imports

Vist el pressupost presentat pel Consell Comarcal de la Selva pel servei de Recollida de deixalles i

neteja viària per aquest any 2018 pels següents imports:

Recollida escombraries i deixalleria 270.776,51

Tractaments fitosanitaris 1.712,82

Neteja viària 83.330,72

Neteja viària extraordinària 14.087,10

Atès que hi ha consignació suficient a les partides 1621 22700 i 163 22700 del pressupost

municipal per aquest exercici.

La Junta de Govern Local adopta el següent 

ACORD:
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1er.-  aprovar  la despesa total  de 369.907,15 euros per  l’  exercici  del  2018 a càrrec de les

següents partides: 

1621 22700 recollida escombraries i deixalleria....................................................272.489,33 euros

163 22700 Neteja viària............................................................................................. 97.417,82 euros

total anual.................................................................................................................. 369.907,15 euros

2òn.-  Comunicar  el  present  acord  al  departament  d’intervenció  a  fi  que  es  confeccioni  el

document «AD» pels imports esmentats .

5.2

Tema: Recollida i neteja del mercat setmanal

Vist el pressupost presentat pel Consell Comarcal de la Selva pel servei de Recollida i neteja del

mercat setmanal per import de 2.350,09 euros anuals.

Atès que hi ha consignació suficient per vinculació a la partida 4313 22600 despeses diverses

mercat setmanal del pressupost municipal per aquest exercici.

La Junta de Govern Local adopta el següent 

ACORD:

Primer- aprovar la despesa de 2.350,09 euros per la recollida i neteja anual del mercat setmanal.

segon.-  Comunicar  el  present  acord  al  departament  d’intervenció  a  fi  que  es  confeccioni  el

document «AD» pels imports esmentats .

5.3

Tema: Aprovació quota 2018 Consorci del Ter
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Antecedents

1. Atès que aquest Ajuntament és membre dels Consorci del Ter.

2. Mitjançant la notificació de data 23 de gener de 2018, amb RE: 1-2018-000290-2, el Consorci
del Ter va trametre a l'Ajuntament d'Anglès la liquidació corresponent a la quota d'ens consorciat
per l'anualitat 2018, que ascendeix a 1.982,46  €.

3. Tenint en compte l'existència de crèdit  adequat i  suficient a l'aplicació pressupostària 943
46703 «CONSORCI ALBA-TER» del pressupost municipal vigent.

Fonaments de dret

Primer.- L'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern, en virtut de la delegació
efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 172, del 19 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local adopta el següent 

ACORD:

1. Aprovar la quota d'ens consorciat per l'anualitat 2018, que ascendeix a 1.982,46 € del
Consorci del Ter.

2. Autoritzar  i  disposar  la  despesa corresponent  de  1.982,42 €  amb càrrec  a  l'aplicació
pressupostària 943 46703 «CONSORCI ALBA-TER» del pressupost municipal vigent.

3. Notificar aquest acord al Consorci del Ter.

4. Comunicar al Departament de Tresoreria i Intervenció aquest acord pel seu coneixement i
als efectes oportuns.

5.4

Tema: Aprovació de la despesa derivada del projecte de gestió del Centre d’Acollida d’Animals de

la Selva per l’any 2018

Antecedents
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1. Atès que el Ple de 30 de maig de 2017 va aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la
Selva i l’Ajuntament d'Anglès per a la delegació de la responsabilitat de la recollida i control dels
animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits.

2. Vist el RE 605 de 13 de febrer de 2018 on el Consell Comarcal de la Selva fa tramesa del
projecte de gestió del CAAS 2018.

3.- Tenint en compte l'existència de crèdit adequat i suficient per vinculació jurídica a l'aplicació
pressupostària 311 25001 recollida d’animals del pressupost municipal vigent.

Fonaments de dret

Primer.- L'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern, en virtut de la delegació
efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 172, del 19 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local adopta el següent 

ACORD:
1. Aprovar la despesa del cost per la prestació del servei ordinari per import de 4.444,76 € i

el servei extraordinari per 1.500,00 € del projecte de gestió CAAS 2018.

2. Autoritzar i disposar la despesa corresponent de 6.000,00 € amb càrrec a l'aplicació per
vinculació pressupostària 311 25001 recollida d’animals del pressupost municipal vigent.

3. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva.

4. Comunicar al Departament de Tresoreria i Intervenció aquest acord pel seu coneixement i
als efectes oportuns.

6. Assumptes de tràmit

6.1

Tema: Canvi de titular del nínxol 55  de la Plataforma A, Sector Sud

Antecedents de fet:

Vist  l'escrit  de data 27 de febrer  de 2018 amb RE 805,   on el  Sr.  J.  V.  P.  amb número de
DNI  ....8005E,  adjunta  còpia  simple  de l’escriptura de  manifestació,  acceptació  i  adjudicació
d’herència i extinció d'usdefruit de la difunta Sra J. P. P. amb DNI .....1703T, vídua del SR M. V. F.,
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a favor d’ell i la seva germana Sra J. V. P. amb DNI .....4973V i demana el canvi de titular  del
nínxol núm. 55 plataforma A, sector sud a favor dels germans Srs J. i J. V. P.

Vist que l’interessat amb la sol·licitud acompanya el títol funerari del difunt Sr M. V. F., i còpia del
testament on consta com a hereus universals el Sr J. i Sra J.V. P.

Fonaments de dret

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

Segon.- L'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en virtut de la
delegació efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 172 de 19 de juny de 2015 i donat compte al Ple
de 23 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local adopta el següent 

ACORD:

Primer.- Acceptar la voluntat dels interessats i concedir el canvi de titular del nínxol número 55 de
la Plataforma  A, Sector Sud a favor del  Sr Juan i l a Sra J. V. P..

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

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

TERMINIS D'INGRÉS

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

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

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

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

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

Tercer.- Notificar el present acord als interessats indicant la conveniència de domiciliar l'import
del rebut anual  a la Gestió tributària del Consell Comarcal.

Quart.-  Comunicar el present acord a la gestió tributària del Consell Comarcal i al Departament
Municipal de Tresoreria per al canvi de titular.

6.2

Tema:  Llista provisional d'admesos i exclosos del procediment selectiu per la constitució d'una

borsa de treball d'enginyer. 

Antecedents

Vista la publicació de les bases del procediment selectiu per a la continuació d'una borsa de
treball d'enginyer  en el BOP número 222 de 21 de novembre de 2017

Vist  que  ha  finalitzat  el  termini  per  als  aspirants,  de  presentació  d’instàncies  per  la  seva
participació. 

Vist el Decret número 794 de 27 de 27 de desembre de 2017, el qual no va tenir eficàcia. 

Fonaments de dret

- En virtut de les atribucions que em confereix la legislació vigent i, en concret, els apartats g), h) i

s) de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local 

- LRBRL- i 53.1-h), i) i u) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,aprovat

per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril -TRLMRLC-,

La Junta de Govern Local adopta el següent 

ACORD:
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Primer – Aprovar provisionalment la llista d'aspirants admesos i exclosos següents: 

ASPIRANTS ADMESOS: 

RE Cognoms Nom DNI

4126 Se. Se. Xa. *****678R

4163 Ga. Ca. Jo. *****173M

4185 Co. Is. Ne. *****094C

4203 Ca. Ga. Jo. *****232F

ASPIRANTS EXCLOSOS: 

RE Cognoms Nom DNI Motiu

4178 Wi. Mo. Si. *****352Z Manca declaració responsable 

Segon – Concedir un termini de deu dies hàbils per tal que els aspirants exclosos puguin formular
les reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat  la seva exclusió,  en cas contrari
s'entendrà que els aspirants exclosos renuncien a presentar-se a aquesta convocatòria.

Tercer – Designar el següent tribunal per dur a terme les proves de selecció dels aspirants a la
borsa de treball de tècnic informàtic: 

President: 
Titular: Sandra Pinos Martínez, Secretaria de l’Ajuntament d’Anglès. 
Suplent: Leonor Martínez Lacambra, Interventora acumulada de l’Ajuntament . 
Vocals: 
Titular: Martí Sels i Pagès, tècnic de la Diputació de Girona.   
Suplent: Montse Roura Poch, tècnic de la Diputació de Girona. 
Titular: Jordi Torres Vicente, tècnic de l’Ajuntament de Girona. 
Suplent: Gemma Atrio Sanchez, tècnic de l’Ajuntament de Salt. 
Titular: Eugenia Iglesias Berini, TAG Ajuntament Anglès. 
Suplent: Montse Costa Coll, tresorera de l’Ajuntament d’Anglès.
Secretaria del tribunal:
Titular: Sandra Vila Llapart, funcionària de l’Ajuntament d’Anglès. 
Suplent: Dolors Juventench Bosch, funcionària de l’Ajuntament d’Anglès. 
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Quart – Concedir un termini de deu dies hàbils als aspirants, per si concorren causes d'abstenció i
recusació dels membres del Tribunal tal i com estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015,
de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Sisè –  Transcorregut el  termini  per formular les reclamacions i  resoltes les mateixes,  es farà
pública la llista definitiva d'admesos, que serà publicada al Tauler d'Anuncis i a la web d'aquesta
Corporació, així com el lloc, data i hora per a la realització del primer exercici.

Setè  –  Publicar  aquesta  resolució  al  tauler  d’anuncis  municipal  i  al  web  de  la  Corporació
www.angles.cat.

Vuitè – Notificar al tribunal la present resolució. 

Novè – Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors.

6.3

TEMA: Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i el CEIP Pompeu Fabra.

Antecedents:

Primer.-   Vist  l'escrit  de  data  18  d'octubre  de  2017 i  número  de  registre  d'entrada  1-2017
003701-1, per part de la Sra. Eva Viñolas, directora del CEIP Pompeu Fabra, on manifesta que els
pressupostos per dur a terme el projecte de robòtica de l'escola, són de 795,60€ (iva inclòs),  pel
material i 204,40€, per la formació del professorat.

Segon.- Atès que el projecte  té per objecte introduir els conceptes de robòtica i emprenedoria en
el treball diari a l'aula,  es proposa el present conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès
i el CEIP Pompeu Fabra.

Fonaments de dret

1. Article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

2. Article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
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3. La competència per a la concessió de la subvenció correspon a la Junta de Govern Local

segons allò establert a les Bases d'Execució del Pressupost. 

La Junta de Govern Local adopta el següent 

ACORD:

Primer.- Aprovar  la proposta de conveni  de col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i  el  CEIP
Pompeu Fabra, quedant aprovat en els següents termes:

“REUNITS
AJUNTAMENT DE D’ANGLÈS, NIF P1700800D, representat per l’Alcaldessa-Presidenta, Sra. Astrid
Desset Desset, assistida per la secretària de la corporació, Sra. Sandra Pinos Martinez.

CEIP POMPEU FABRA d'Anglès, NIF: Q6755053C , representat per la directora, la Sra. Eva Viñolas
Marin

MANIFESTEN.

Primer.-   Vist  l'escrit  de  data  18 d'octubre  de  2017 i  número  de registre  d'entrada 1-2017-
003701-1, per part de la Sra. Eva Viñolas, directora del CEIP Pompeu Fabra, on manifesta que els
pressupostos per dur a terme el projecte de robòtica de l'escola, són de 795,60€(iva inclòs),  pel
material i 204,40€, per la formació del professorat.

Segon.- Que l'Ajuntament d'Anglès va aprovar el pressupost 2018, i  dins la base 29 d'execució,
punt 4, hi consta  una subvenció nominativa al CEIP Pompeu Fabra,

Tercer.-  Vist  que existeix  consignació  suficient  a la partida 323.45390, subvenció  nominativa
robòtica Pompeu Fabra, per import de 1.000,00€

Les parts  es reconeixen capacitat  jurídica suficient  per  celebrar  aquest  acte i  subscriuen els
següents,

PACTES

Primer.- L'Ajuntament d'Anglès, col·labora amb el CEIP Pompeu Fabra, en el projecte de robòtica

que s'està realitzant  aquest curs 2017-2018, que té per objectiu  introduir els conceptes de

robòtica i emprenedoria en el treball diari a l'aula, amb una aportació econòmica per import de

1.000,00€.
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Segon.-  El CEIP Pompeu Fabra, cal que justifiqui les despeses relacionades amb el projecte, amb

l'aportació de les factures corresponents i una memòria de les activitats realitzades, dintre el

termini que finalitza el  30 de juny de 2018.

Tercer.-  La vigència del present conveni és fins el 31 de juliol de 2018.

Segon.-   Vist que existeix consignació suficient a la partida 323.45390, subvenció nominativa
robòtica Pompeu Fabra, per import de 1.000,00€

Tercer.- Habilitar a l'alcaldessa per la seva signatura. 

Quart.- Notificar  el  present  acord  al  CEIP  Pompeu Fabra,  sol·licitant  la  signatura  bilateral  del
conveni. 

Cinquè.- Comunicar  el  present  acord  al  regidor  d'Ensenyament,  al  departament  d'intervenció
municipal, i a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

7.  Assumptes urgents.

7.1

TEMA:  Reclamació del cost de l’ultraviolat de la piscina municipal

Antecedents 

Primer.- Vist l'informe emès per la secretària de la corporació  de data 14 de març de 2018, que

literàriament diu:

«Antecedents de fet:

1. L'empresa de manteniment SOLATEP en data 28 de novembre de 2017 emet informe sobre l'avaria
detectada en els equips de desinfecció ultravioleta de la piscina municipal d'Anglès.

En el present informe detecta l'origen de l'avaria: «(...) revisat el quadre, s'observen humitats i senyals de
corrosió en diversos components, que es procedeix a netejar. 

Diferents mànegues i connectors tenen restes de condensació (gotes) tacades d'un color marró. Detectem
una taca de color sota els transformadors i valorat l'origen veiem que és una fluïda producte d'una de les
peces que serveix per injectar àcid clorhídric a la piscina.

29 de 39



Aquesta fluida s'ha detectat a poca distància del ventilador inferior esquerra, fent que tots els vapors
(corrosius) emesos per l'àcid, hagin penetrat dins del quadre. (...)» 

2.  Des de l'Ajuntament  d'Anglès,  en data  30 de novembre de 2017 s'han posat  en  contacte  amb la
corredoria Ferrer&Ojeda per què la companyia d'assegurança assumís el cost de la reparació.

3. En data 5 de gener de 2018 el Sr. Aitor Lozano Andrés de Ferrer Ojeda contesta el mail de la següent
manera:

«En relació al sinistre de referència, el pèrit de la companyia indica que no pot realitzar el seu informe, i per
tant la seva proposta, sense el contracte de manteniment de l'empresa Solatep, que us ha demanat però
que no ha rebut».

4. Vista la pòlissa d'assegurances «SegurCaixa Adeslas» número 44311442-6, essent el mediador Ferrer &
Ojeda. 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:

PRIMER.- En data 25 de juliol de 2016, per  Decret d'Alcaldia número 462 i ratificat pel Ple municipal de
data 27 de setembre de 2016, es va adherir a la compra agregada de l'Acord marc del servei de mediació i
d'assegurances del  Consorci  Català  pel  Desenvolupament Local  i  l'Associació  Catalana de Municipis  i
Comarques, i fruit d'aquest acord l'Ajuntament d'Anglès disposa de l'assegurança de danys materials als
edificis i instal·lacions número 44311442-6, essent el mediador Ferrer & Ojeda. 

SEGON.-  Que la pòlissa de l'assegurança és la que ha de regir les obligacions a les que està sotmesa
l'asseguradora, i les obligacions que ha d'assumir l'assegurat. 

En concret aquesta assegurança, i pel què ens és de menester en aquest tema que estem analitzant,
cobreix:

- el continent (descripció pàgina 5 i detall de l'edifici a la pàgina 17 on també hi ha la piscina coberta).

- en concret, equips electrònics (pàgina 7 i 8;  i pàgina 10 on la cobertura és del 100% sense franquícia.

- A la pàgina 12 concreta que aquesta garantia cobreix tot risc de dany material que tingui el seu origen en
un acte  imprevist  i   sobrevingut  sobtadament  com a  conseqüència  de  gasos  corrosius.  Que seria  el
supòsit. 

Entre d’altres apartats més genèrics on també quedaria inclòs.

A la pòlissa no hi consta que s'hagi de tenir el contracte de manteniment demanat al correu electrònic de
data 5 de gener de 2018; sí que consta com a risc que no cobreix la companyia la falta de manteniment. 

Es pot afirmar que l'Ajuntament ha fet el manteniment de la màquina avariada si tenim en consideració els
següents aspectes:

1.- Es posa de manifest que l’Ajuntament d’Anglès té recursos propis per dur a terme el manteniment de
les instal·lacions esportives per capítol 1 ja que a la seva plantilla al Sr. Jordi Danés Solà, des del 30
d’octubre de 2001 ocupant el lloc de responsable de manteniment de les instal·lacions esportives.

2.-  D'altra  banda,  tot  i  no demanar-se per la  pòlissa el  contracte  sol·licitat,  es  posa de manifest  que
l'empresa solatep també ha donat suport al personal municipal per dur a terme el manteniment d'aquest
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aparell  i  de tota la maquinària de la piscina,  tal  i  com es pot comprovar de l'emissió de les factures
provinents de l'exercici 2017:

-15/02/2017

-10/04/2017

-12/05/2017(2)

-15/06/2017

-23/06/2017

-30/06/2017(2)

-18/07/2017

-02/08/2017

-21/08/2017

-08/09/2017

-25/10/2017

-26/10/2017

-20/11/2017

-15/12/2017

CONCLUSIONS:

Cal que l’òrgan competent procedeixi a requerir  formalment a que la companyia asseguradora es faci
càrrec del cost de l’ultraviolat malmès. Cas de no voler assumir el cost tenint en compte allò exposat en
aquest  informe,  es  recomana  que  l’Ajuntament  vagi  contra  la  companyia  a  nivell  judicial  perquè
n’assumeixi el cost.

Cal que s'envii annexat al requeriment els pressupostos i factures que he detallat en el present informe.»

La Junta de Govern Local adopta el següent:

ACORD:

1. Requerir  formalment  per  què  la  companyia  asseguradora  es  faci  càrrec  del  cost  de

l’ultraviolat malmès a la piscina municipal d’Anglès .

2. Notificar el present acord  a la corredoria d’assegurances i a la companyia asseguradora

acompanyant com a:

Annex 1.- Informe de l’avaria detectada emès per SOLATEP.
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Annex 2.- Pressupostos emesos per SOLATEP.

Annex 3.- Factures generades per SOLATEP.

7.2

TEMA: Modificació de contracte d’obres  d’ampliació de voreres i preus contradictoris P-1 a P-9

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 l'IVA corresponent.

2. 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,  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.

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 
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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 tribut 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.

En fulls annexes s’acompanya la relació de preus contradictoris, amb els quadres de preus núm

1 i la fulla de justificació de preus, on es pot observar la conformació de les partides d’obra i els

seus descomposats amb l’expressió dels seus preus unitaris

Cal assenyalar que tots els preus contradictoris proposats s’han configurat a partir dels preus de

mà d’obra, maquinaria i materials contemplats en els quadres de preus del projecte inicial 

Finalment, cal dir que els preus proposats són PEM, o sigui, Preus d’Execució Material, als quals

se’ls hi ha d’aplicar el 19% de BI i DG, l’IVA vigent i la corresponent Baixa d’Adjudicació per tal

d’arribar al  PEC, o sigui  Preu d’Execució Contracta,  a aplicar en les certificacions d’obra que

s’esdevinguin.

i per tant, PROPOSO :

Que a la vista de les consideracions exposades, s’estimi favorablement la proposta de preus

contradictoris per l’obra esmentada, i es formuli la corresponent Acta de Preus Contradictoris,

d’acord amb el procediment reglamentàriament establert»

3. La proposta de preus contradictoris va ser notificada al contractista en data 8 de març de

2018, sense que dintre del termini conferit de tres dies hagi presentat al·legacions en contra, per

la qual cosa es poden aprovar.

4. Consta a l'expedient informe jurídic de data 15 de març de 2018  favorable a l'aprovació de les

modificacions de contracte proposades per trobar-se en els supòsits previstos en el  PCAP i  a

l'article  107  i  no  superar  els  límits  quantitatius  establert,  així  com  els  preus  contradictoris
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proposats per la Direcció facultativa de l'obra en data 12 de gener de 2018, ja que en el termini

d'audiència el contractista no ha manifestat oposició al respecte.

Fonaments de Dret

Primer.-  D'acord  amb els  articles  234,  219  i  105 de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic

estableix que són obligatòries pel  contractista les modificacions de contracte per causes que

siguin previstes en el plec de clàusules o a l'anunci de licitació; o bé responguin a les causes

específiques de l'article 107.

La Clàusula 32 de les que regeixen el present contracte d'obres estableix com a causes de 

modificació del contracte: 

«a) D'acord amb el que es concreta en la clàusula 0 d'antecedents d'aquest PCAP i donada la

consideració  de BCIN del  nucli  antic  de l'àmbit  on  es realitzaran les  obres objecte  d'aquest

contracte,  si  durant  la  realització  dels  treballs  queden  al  descobert  o  apareixen  restes

arqueològiques que requereixin un tractament especial per a la seva preservació.

b) Que durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte, quedin al descobert les xarxes

de serveis i  que es comprovi que aquestes estan malmeses, obsoletes o deteriorades i  sigui

necessari realitzar treballs de reparació, millora o substitució parcial o total en els trams de vials

públics objecte de les obres del contracte d'aquest procediment. 

El límit de les modificacions previstes en el apartats anteriors serà com a màxim del 50% del

import d'adjudicació d'aquest contracte. 

c) La substitució, increment o disminució d'unitats d'obra previstos, o les no previstes, d'acord

amb el contingut de l'article 234.1 i 234.2 del TRLCSP.

A part de les causes indicades, el contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic

en els supòsits de l’article 107 TRLCSP i en forma prevista en l’article 108 TRLCSP, d’acord amb

l’article 219 del dit text legal, tenint en compte allò que preveu l’article 296 TRLCSP en relació a

la modificació del contracte de subministrament.»

Segons informa la direcció facultativa, les modificacions relatives al soterrament del servei de

baixa tensió i el  servei de telecomunicacions (P01-P09), es poden incloure dintre de la causa

prevista en la clàusula 32.a del PCAP, de manera que les noves partides que s'han de valorar

amb els preus contradictoris tindran el  límit del 50% del preu d'adjudicació, import que segons

informe del tècnic municipal no se supera.
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Pel que respecta a la nova partida P-08 en concepte de 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,  entraria  dintre  de  les  causes  no

previstes en el contracte però justificable per la concurrència de la causa e) de l'article 107 de la

Llei de contractes: necessitat d'ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals,

urbanístiques,  de seguretat  o  d'accessibilitat  aprovades  amb posterioritat  a  l'adjudicació.  Les

modificacions  derivades  d'aquesta  causa  no  podran  alterar  les  condicions  essencials  de  la

licitació i adjudicació del contracte, de manera que no poden superar el límit econòmic del 10%

del preu d'adjudicació,import que segons informe del tècnic municipal no se supera.

La Junta de Govern Local adopta el següent 

ACORD:

Primer.-  Aprovar  els  preus contradictoris  P1 a P9 apareguts  en l’obra   Millora del  Nucli  Antic

d'Anglès – Lot 1. Ampliació de Voreres-, d’acord amb el detall, import i justificació que apareixen a

l’informe justificatiu d’aquells preus emès per la Direcció facultativa de les obres de data 12 de

gener  de 2018, i  conformat per  l'arquitecte municipal,  sense que l'adjudicatari  hagi  formulat

oposició en fase d'audiència.  

Segon.  Disposar  que,  de  conformitat  amb  l’art  146.3  del  Reial  Decret  1098/2001,  de  12

d’octubre, pel qual s'aprova Reglament General de la llei de contractes de les administracions

públiques els nous preus es consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus del

projecte. 

Tercer. Aprovar la modificació del contracte adjudicat per resolució de Junta de Govern Local  del

dia 20 de juliol de 2017, per a l’execució de les obres de Millora del Nucli Antic d'Anglès – Lot 1.

Ampliació  de Voreres- per  incloure les  noves necessitats  aparegudes,  a les  partides que han

suposat l’aparició de preus contradictoris, per import de 37.232,50 euros. 

Quart.  Determinar  que,  d’acord  amb  l’informe  emès  per  la  direcció  facultativa  l’aparició  i

aprovació dels  preus contradictoris suposa un increment en el total del preu d’adjudicació de les

obres, d'un 17,445%.

Cinquè.  Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1532 61901

per import de 37.232,50 euros.
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Sisè.- Donar comptes del present acord a la propera sessió plenària que se celebri.

Setè.- Notificar aquesta acord als interessats per al seu coneixement i als efectes escaients amb

expressió dels recursos a que tinguin dret.

7.3

TEMA: Aprovació projecte bàsic d’execució de substitució de la coberta fons Nau 2 de la fàbrica

Burés.

Antecedents

1.  En  data  21  de  febrer  de  2018 (RE:746/2018)  té  entrada  al  Registre  de  l'Ajuntament  el

Projecte Bàsic i d'execució de substitució de coberta fons Nau 2 de la fàbrica Burés, redactat pels

arquitectes Miquel Llorens Sulivera (col·legiat 20.606/7) i Rosa Vergés Brú (col·legiada 29.916/6)

del despatx GMK ASSOCIATS SLP  amb CIF B 17.583.097, de data febrer de 2018.

El  projecte  compta  amb  un  pressupost  d'execució  per  contracte  (PEC)  amb  l'IVA  inclòs  de

88.408,26€.

2. En data 15 de març de 2018 l'arquitecte del Consell Comarcal emet informe favorable per a la

seva aprovació.

Fonaments de Dret

Primer.-. Normativa d'aplicació

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-.

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de

Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de

les entitats locals –ROAS-.

Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  de  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions

públiques.
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Segon.-  El  projecte s’ajusta al  que preveuen els  articles 234 i  235 del  Text  Refós de la Llei

Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28

d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament

d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals –ROAS-.

Tercer.-  L'òrgan competent per a la seva aprovació és aquell que sigui competent per a la seva

contractació segons allò establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de

novembre, de contractes del sector públic. Per tant, la Junta de Govern Local serà la competent,

per ser una competència delegada segons Decret d'Alcaldia núm.172 de 19 de juny de 2015 de

delegacions de competències d'alcaldia, del que es va donar comptes al Ple de 23 de juny de

2015.

La Junta de Govern Local, adopta el següent 

ACORD

PRIMER.- APROVAR inicialment el Projecte Bàsic i d'execució de substitució de coberta fons Nau 2

de la fàbrica Burés, redactat pels arquitectes Miquel Llorens Sulivera (col·legiat 20.606/7) i Rosa

Vergés Brú (col·legiada 29.916/6) del despatx GMK ASSOCIATS SLP  amb CIF B 17.583.097, de

data febrer de 2018; que compta amb un pressupost d'execució per contracte (PEC) amb l'IVA

inclòs de 88.408,26€.

SEGON.-  SOL·LICITAR  informe  a  la  Comissió  Patrimonial  del  Departament  de  Cultura  de  la

Generalitat  en tractar-se d’un projecte que afecta l’àmbit  de Patrimoni,  titulat  J02 Necròpolis

d’Anglès.

TERCER.-  PUBLICAR,  l’acord  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  al  tauler  d’anuncis  d’aquest

Ajuntament i al seu lloc web, per tal que durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del

dia  següent  al  de  publicació  al  BOP,  els  ciutadans  puguin  presentar  les  al·legacions  que

considerin oportunes.

QUART.-Les  al·legacions  presentades  seran  informades  pels  serveis  tècnics  municipals,  que

elevaran a la Junta de Govern la proposta d’estimació o desestimació que procedeixi i d’aprovació

definitiva del projecte d’obra pública ordinària que ens ocupa.
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7.4

TEMA: Aprovació d’una memòria valorada per a la substitució d’obertures a la Nau dels tallers de

la Burés (fase IV)

Antecedents

En data 15 de març de 2018 l'Arquitecte del Consell Comarcal de la Selva ha redactat la memòria

valorada per la substitució d'obertures a la Nau dels Tallers de la Burés (fase IV), que compta amb

un pressupost d'execució per contracte (PEC) amb l'IVA inclòs de 62.002,52€.

Fonaments de Dret

Primer.-  La  memòria  valorada  s’ajusta  al  que  preveu  l'article  37.6  del  Decret  del  Consell

179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens

Locals –ROAS-, segons el qual per a les obres de conservació i  de 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 mateix reglament, sense perjudici del que disposa l'article 46 del mateix. És a dir, el

pressupost,  una  memòria  i  la  documentació  tècnica  necessària  per  tal  de definir,  executar  i

valorar les obres i els treballs que exigeixin les reparacions.

Segon.- L'òrgan competent per a la seva aprovació és aquell que sigui competent per a la seva

contractació segons allò establert a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de

novembre, de contractes del sector públic. Per tant, la Junta de Govern Local serà la competent,

per ser una competència delegada segons Decret d'Alcaldia núm.172 de 19 de juny de 2015 de

delegacions, del que es va donar comptes al Ple de 23 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local, adopta el següent 

ACORD

PRIMER.- APROVAR la memòria valorada per la substitució d'obertures a la Nau dels Tallers de la

Burés (fase IV), redactada per l'arquitecte del Consell Comarcal de la Selva i que compta amb un

pressupost d'execució per contracte (PEC) amb l'IVA inclòs de 62.002,52€. 
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SEGON.-  SOL·LICITAR  informe a  la  Comissió  de  patrimoni  del  Departament  de  Cultura  de  la

Generalitat en tractar-se d'un projecte que afecta l'àmbit d'influència d'un BCIN.

TERCER.-  PUBLICAR,  l’acord  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  al  tauler  d’anuncis  d’aquest

Ajuntament i al seu lloc web pel coneixement general.

QUART.-  ENCARREGAR als serveis jurídics municipals la preparació dels plecs per iniciar el més

aviat possible la licitació d'aquestes obres.

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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