
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

.: Número : 9

.: Caràcter : ordinària

.: Tipus :  Junta de Govern

.: Data :  3 de maig de 2018

.: Lloc : Ajuntament d'Anglès

.: Hora d'inici:   19:30  hores

.: Hora d'acabament:: 21:15 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  8 de 19 d’abril de 2018,  per unanimitat dels assistents.

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

-

3. - Contractació

3.1.-

Tema:  Requeriment  documentació  administrativa  contracte  servei  neteja  edificis  i  dependències

municipals 

Antecedents

1. Per acord del  Ple de la Corporació celebrat  en la sessió de 27 de febrer  de 2018, es va aprovar

l'expedient per  a la contractació del servei de neteja dels edificis i  dependències municipals d'Anglès,

aprovant  a l'efecte els  plecs de clàusules administratives particulars  i  de prescripcions tècniques  que

hauran de regir-lo, amb un pressupost de licitació de cent divuit mil cinquanta-quatre euros amb disset

cèntims anuals (118.054,17 €), IVA exclòs.

2. Tramitat el procediment, la mesa de contractació, reunida en data 03 de maig de 2018, ha proposat a

l'òrgan de contractació la següent classificació de les ofertes i l'adjudicació del contracte a la següent

empresa:  BFREE GLOBAL SERVICE, SL.
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Ordre Licitador
Valoració econòmica (60)

SUMA preu SUMA Millores TOTAL
Preu sense IVA Preu IVA inclòs % Baixa

1 BFREE GLOBAL SERVICES, SL 109.790,38 € 23.055,98 € 132.846,36 € 7,00% 60 40 100
2 CLANSER, SA 113.096,15 € 23.750,19 € 136.846,34 € 4,20% 58,25 40 98,25
3 BRÓCOLI, SL 114.963,39 € 24.142,31 € 139.105,70 € 2,62% 57,3 40 97,3
4 MULTISERVEIS NDAVANT, SL 117.114,47 € 24.594,04 € 141.708,51 € 0,81% 56,25 40 96,25
5 LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS, SL 118.054,17 € 24.791,38 € 142.845,55 € 0,00% 55,8 40 95,8

Preu sortida IVA exclòs 118.054,17 €
Oferta més baixa admesa 109.790,38 €
Desproporcionada



Fonaments de dret

De conformitat amb l’article 151 del TRLCSP i la clàusula 15.2 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 acreditativa d’estar al corrent en el

pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i la d’haver constituït la garantia

definitiva. 

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.

La Junta de Govern Local, adopta el següent ACORD:

Primer.- REQUERIR a l'empresa licitadora BFREE GLOBAL SERVICE, SL, per tal que, dins del termini de 10

dies hàbils a comptar des d’aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti: 

• Certificat d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social.

• Resguard de la garantia definitiva per un import del 5% del preu del contracte, sense tenir en

compte  l’IVA exigida  mitjançant  els  procediments  admesos  per  la  llei,  amb  l’abast  que

estableixen les disposicions legals vigents.

• Assegurança de responsabilitat civil, per valor de 300.000 euros. Cada any es presentarà a

l’Ajuntament una còpia de la pòlissa actualitzada i el rebut del seu pagament.

• Interlocutors: Caldrà donar el currículum vitae de les persones que l’empresa designi com

interlocutors i coordinadors, i els mitjans de comunicació que tindrà per tal de garantir la seva

localització segons es descriu en el present plec.

• Pla de formació continuada:  Es detallarà el  pla de formació que l’empresa té previst  que

realitzi el personal del servei, indicant els temes que es realitzaran en els cursos.

• Pel que fa a la normativa vigent sobre prevenció de riscos laborals, haurà de presentar:

◦ Avaluació de riscos dels llocs de treball i planificació de l’activitat preventiva amb 

coordinació amb l’Ajuntament
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◦ Relació de personal que prestarà els serveis amb la documentació relativa a la formació, 

informació dels riscos i aptitud mèdica 

◦ Productes químics que s’utilitzaran (amb les corresponents fitxes de seguretat) 

◦ Procediment de treball, comunicant riscos susceptibles de ser causats treballadors 

municipals i a terceres persones, i les corresponents mesures preventives. 

◦ Acreditació de lliurament d’equips de protecció individual als treballadors

• Abonament de les despeses dels anuncis de licitació d'acord amb la clàusula 1.12. «Import màxim 

de les despeses de publicitat» del PCAP (fins un màxim de 3.000,00 €). Aquest import ascendeix a 

1.460,31 €.

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: Requeriment de documentació administrativa del contracte del servei de jardineria, neteja i

manteniment de les zones verdes, parc i jardins d'Anglès 

      Antecedents

1. Per acord de la Junta de Govern Local en la sessió de 27 de febrer de 2018, es va aprovar l'expedient

per  a la  contractació del servei de jardineria, neteja i manteniment de les zones verdes, parc i jardins

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

que hauran de regir-lo, amb un pressupost de licitació de seixanta-un mil nou-cents vuitanta-tres euros

amb quaranta-set cèntims anuals (61.983,47 €), IVA exclòs.

2. Tramitat el procediment, la mesa de contractació, reunida en data 03 de maig de 2018, ha proposat a

l'òrgan de contractació la següent classificació de les ofertes i l'adjudicació del contracte a:  FUNDACIÓ

MAS XIRGU
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Fonaments de dret

De conformitat amb l’article 151 del TRLCSP i la clàusula 15.2 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 acreditativa d’estar al corrent en el

pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i la d’haver constituït la garantia

definitiva. 

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.

La Junta de Govern Local, adopta el següent ACORD:

Primer.-  INADMETRE  l'oferta presentada per ARICO FOREST, SL al procediment  per a la contractació del

servei  de  jardineria,  neteja  i  manteniment  de  les  zones  verdes,  parcs  i  jardins  d'Anglès  i  per  tant

EXCLOURE del procediment a l'empresa ARICO FOREST, SL.

Segon.- REQUERIR al licitador  FUNDACIÓ MAS XIRGU, per tal que, dins del  termini de 10 dies hàbils a

comptar des d’aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti:

1. Constitució de la garantia definitiva que és correspon al cinc per cent de l’import d’adjudicació, IVA

exclòs, del contracte. La garantia s’haurà de prestar en alguna de les formes que estableix l’art. 96

TRLCSP.

2. Abonament de les despeses dels anuncis de licitació d'acord amb la clàusula 2.4 «Despeses a

càrrec de l’adjudicatari» del PCAP (fins un màxim de 600,00 €). Aquest import ascendeix a 74,52

€.
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Ordre Licitador
Valoració econòmica (10)

S UMA preu
Millora (90)

S UMA Millores TOTALPreu anual sense IVA IVA Preu anual IVA inclòs % Baixa Reg automàtic (50) Zona de compostatge (40)
1 FUNDACIÓ MAS XIRGU 58.884,30 € 21% 71.250,00 € 5,00% 10 50 40 90 100 67,19%

2 JARDINERIA JOAN CASAS, SLU 58.884,30 € 21% 71.250,00 € 5,00% 10 50 40 90 100 21,05%

Inadmès ARICO FOREST, SL 51.979,34 € 21% 62.895,00 € 16,14% 11,33 50 40 90 101,33 -

Preu sort ida IVA inclòs

Percentatge de persones amb 
discapacitat amb contracte indefinit 

75.000,00 € (anual)



Tercer.-  REQUERIR al licitador  FUNDACIÓ MAS XIRGU, per tal que, dins del  termini de 10 dies hàbils a

comptar des d’aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de disposar

d'un 67,19 % de persones amb discapacitat amb contracte indefinit

Quart.- 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.

3.3

TEMA: Anul·lació part comanda vestuari d'hivern 2017-18 Policia Local 

Antecedents

Primer.- La Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en la sessió extraordinària del dia 09 de novembre de

2017, va procedir a:

1.  Autoritzar  la  despesa  de  3.098,31  €  (2.560,59  €  +  IVA  21  %  (537,72  €))  amb  destinació  a  la

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

Municipal, despesa imputable a la partida 132 22104 «VESTUARI PM» del Pressupost Municipal en vigor.

2. Adjudicar aquest contracte menor de subministraments segons la taula següent:

Descripció PR. núm. Subministrador CIF Preu unitari Unitats Total (IVA exclòs)

POLO OF/16509 Paco  Garcia,  prendas

de uniformidad, SA

A-58265364 42,00 € 9 378,00 €

PANTALÓ 3432 TOTTEX Uniformes, SL B-55257687 69,00 € 9 621,00 €

BOTES 3432 TOTTEX Uniformes, SL B-55257687 75,00 € 9 675,00 €

GORRES 3432 TOTTEX Uniformes, SL B-55257687 31,00 € 9 279,00 €

ARNESSES 3432 TOTTEX Uniformes, SL B-55257687 67,51 € 9 607,59 €

TOTAL 2.560,59 €
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Segon.- En data 12 d'abril de 2018, el sergent de la Policia Local d'Anglès, va emetre un informe en el que

posava de manifest que la roba demanada a l'empresa Paco Garcia, prendas de uniformidad, SA no havia

estat entregada.

La Junta de Govern Local, adopta el següent ACORD:

Primer.- Rescindir el contracte dels 9 polos realitzada d'acord amb el pressupost presentat per l'empresa

Paco  Garcia,  prendas  de  uniformidad,  SA  (OF/16509)  aprovada  per  la  Junta  de  Govern  Local  de  la

corporació en data 09 de novembre de 2017.

Segon.-  Notificar  el  present  acord  a  l'empresa  Paco  Garcia,  prendas  de  uniformidad,  SA  per  tal  que

procedeixi a l'anul·lació de la comanda.

Tercer.- Comunicar el present acord al departament d'Intervenció, així com al sergent de la Policia Local pel

seu coneixement i efectes oportuns.

3.4.

Tema:  Aprovació  de  despeses  de  condicions  tècniques  i  econòmiques  de  l’assistència   tècnica  per

l’elaboració de memòria valorada i direcció facultativa en matèria de prevenció d’incendis.

Antecedents 

Primer. En data 1 d’abril de 2018 i RS 1139-2 l’Ajuntament d’Anglès va sol·licitar un pressupost al Consell

Comarcal de la Selva pels serveis tècnics de redacció d’una memòria valorada per l’obertura de tres trams

de  franja  perimetral  i  una  parcel·la  interior  al  terme  municipal  d’Anglès  i  el  posterior  seguiment  de

l’execució del treballs, és a dir la direcció facultativa.

Segon. En data 23 d’abril de 2018  i RE número 522 i 524, el Consell Comarcal de la Selva presenta un

escrit amb els condicions tècniques i econòmiques de l’encàrrec de l’assistència tècnica:

1) Elaboració d’una memòria valorada per un import de 762,30€ ( IVA inclòs)

2)  Direcció facultativa de l’execució de  les obres per un import de 1.778,80€ (IVA inclòs) 

Tercer.-  Vist que en data 05 de maig de 2018 el departament d’Intervenció constata que hi ha crèdit

suficient i  necessari  per les despeses proposades a càrrec de la partida pressupostària 1721 22699

«Pla de prevenció d’incendis» 
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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 de serveis.

Segon.- Per a la tramesa d'aquests contractes, l'art.111 de la norma dita només exigeix l'aprovació de la

despesa i la incorporació de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que estableixin les

normes de desplegament de la llei. 

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  de la Llei 9/2017 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  el  pressupost  presentat  pel  Consell  Comarcal  de  la  selva  i  realitzar  l’encàrrec

d’assistència tècnica i la direcció facultativa de l’obertura de tres trams de franja perimetral i una parcel·la

interior al terme municipal d’Anglès, segons el següent detall : 

• Elaboració d’una memòria valorada per un import de 762,30€ ( IVA inclòs)

• Direcció facultativa de l’execució de  les obres per un import de 1.778,80€ (IVA inclòs) 

Segon.- Autoritzar la despesa de 2.541,00 IVA inclòs amb  càrrec a la partida pressupostària  1721 22699

«Pal de Prevenció d’Incendis» 

Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal  de la Selva i al departament d’Intervenció.

Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

4.1

TEMA:  Aprovació  de  la  certificació  NÚM.1  de  les  obres  de  Rehabilitació  de  l’edifici  de  can

Verdaguer i el seu entorn, inclòs dins del “Programa Pla de Barris” 

Antecedents

8 de 18



1. Vist l'expedient de contractació  de les obres de Rehabilitació de l’edifici de can Verdaguer i el seu

entorn, a favor de la mercantil EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL,  amb NIF B17612748, la qual va

resultar  l’adjudicatària  de  les  obres  per  un  import  total  de  263.289,95€  (217.595,00  +  21%  IVA

45.695,95€) 

2. Vista la certificació d'obra núm. 1 presentada per la mercantil  EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL

en  data  19  d’abril  de  2018  i  RE  núm.  1495  en  triplicat  exemplar,  per  un  import  de  17.671,34€

corresponent a les obres realitzades durant el mes de març de 2018. S'adjunta la factura núm. 51 del

mateix import de data 19.04.2018.

3.  Vista  la  conformitat  de la  direcció  facultativa  (Joaquim Pla  Ros (arquitecte)  i  Àngel  Molina Segura

(aparellador ) al pagament de la certificació, de data 28 de març de 2018.

4. Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 24 d’abril de 2018, relatiu a la

certificació  d’obra núm. 1 presentada per la mercantil  EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL

5. Atès que l’òrgan competent per l’adopció del present acord és la Junta de Govern, d’acord amb allò que

estableix la disposició 2a del TRLCSP

Fonaments de dret

D’acord amb l’art, 232.1 de la Llei 3/2011 de 14 de novembre del TRLCSP

La Junta de Govern Local, adopta el següent ACORD:

Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm. 1 de data 28 de març de 2018,  per  un import de 17.671,34€

IVA inclòs, corresponent a les despeses efectuades durant el mes març, 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  les  persones  interessades,  al  departament  d'intervenció  i  al

departament de  subvencions, pel seu coneixement i efectes.  

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

4.2

Tema: Donar-se per assabentats del canvi de titularitat de l’activitat de perruqueria a favor d’Eva

Riubrugent Rodà ubicada el carrer Sant Miquel, 21 baixos
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Antecedents

L’activitat de Perruqueria ubicada al carrer Sant Miquel, 21 d’Anglès, disposa de permís d’obertura  a nom

de Josep Grabulosa Bonaventura, atorgat per la Comissió de Govern en data 22 de juny de 1998. (Exp.

1/1998).  

Fets

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

ubicada al carrer Sant Miquel, 21, Baixos d’Anglès, amb número de RE 602 de data 13 de febrer de 2018,

de E. R.R. amb DNI .....2262S.

Atès que conjuntament a la declaració responsable s’aporta la següent documentació:

• Declaració  censal  simplificada  d’alta  en  el  cens  d’empresaris,  professionals  i  retenidors  de

l’Agència Tributària del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

• Certificat tècnic, signat a 7 de febrer de 2018 per l’arquitecte tècnic Miquel Masallera, relatiu al

compliment de la normativa que regeix l’activitat, i visat V/O.18.2003 de data 8 de febrer de 2018

pel Col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Girona.

Vist el requeriment d’acord amb l’informe de l’enginyer, de data 22 de març de 2018.

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

ubicada al carrer Sant Miquel, 21, Baixos d’Anglès, amb número de RE 1344 de data 12 d’abril de 2018,

de E. R. RODÀ amb DNI .....2262S.

Atès que conjuntament a la declaració responsable s’aporta la següent documentació:

• Declaració  censal  simplificada  d’alta  en  el  Cens  d’Empresaris,  Professionals  i  Retenidors  de

l’Agència Tributària.

• Certificat tècnic signat per l’arquitecte tècnic Miquel Masallera a data 7 de febrer de 2018 i visat

pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona a data 8 de febrer

de 2018 i visat V/O.18.2003.

En data 23 d’abril de 2018 l’enginyer tècnic municipal emet informe favorable al canvi de titularitat de

l’activitat de perruqueria.

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
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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 econòmica,

l’activitat es classifica en l’annex 1, apartat S9602 Perruqueria i altres tractaments de bellesa, 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. 

La Junta de Govern Local, adopta el següent ACORD:

Primer.- Donar-se per assabentats del canvi de titularitat de l’activitat de perruqueria a favor d’E. R. R. amb

DNI ....2262S ubicada el carrer Sant Miquel, 21 baixos.

Segon.- Aprovar les liquidacions tributàries corresponents d’acord amb les Ordenances Fiscals vigents: 

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

les activitats.

Classificació activitat Quota tributària

A.  Canvi  de  titularitat  activitats  incloses  en

règim de declaració responsable - innòcua

37,50€

TOTAL 37,50€

Tercer.- Advertir al titular de la llicència que cal donar compliments a tots els requisits de l’informe de

l’enginyer tècnic industrial i que són els següents:

CONDICIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES DE L’ACTIVITAT: 

- Activitat: Perruqueria

- Classificació: Activitat innòcua de la Llei 16/2015

- Superfície útil: 81,65 m2

- Tipus de sol·licitud: Canvi de titular

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

• 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.

• Qualsevol  canvi  o  modificació  de  l’activitat  ha  de  ser  comunicat  a  l’Ajuntament,  i  presentar

documentació necessària especificada en normativa vigent

Quart.- Donar trasllat del present acord a la persona interessada i al departament de Tresoreria

4.3

Tema: Donar-se per assabentat de l’obertura de l’activitat  de botiga de venda de material  de

ferreteria,  electrodomèstics  i  basar,  subjecte a  declaració  de responsable ubicat  en el  carrer

Indústria, 22 

Antecedents

1) Atesa la instància genèrica amb número de registre d’entrada 3973 de data 13 de novembre de 2017,

de R. M. M. amb DNI ....0156G, on comunica que ha traslladat la Botiga de venda de material de ferreteria,

electrodomèstics i basar ubicada a la plaça Catalunya, 10 d’Anglès al carrer Indústria, 22 d’Anglès.

2) Vist Decret d’Alcaldia núm. 765 de data 15 de desembre de 2017, amb RS 2-2017-003747-1 de data

18 de desembre de 2017, on el sol·licita documentació. 

3) Atesa la declaració responsable d’obertura amb número de registre d’entrada 1-2018-001105-1 de

data 21 de març de 2018, de R. M. M.amb DNI ....0156G, d’una activitat de Botiga de venda de material

de ferreteria, electrodomèstics i basar ubicada al Carrer Indústria, 22 d’Anglès.

4) Atès que conjuntament a la declaració responsable s’aporta la següent documentació:

- Certificat tècnic, signat a 15 de febrer de 2018 per l’enginyer tècnic industrial Miquel Bosch Casas,

relatiu al compliment de la normativa que regeix l’activitat, i visat 414 de data 16 de febrer de

2018 pel CETIG.

5)  Vist  l’informe  favorable  de  l’enginyer  tècnic  industrial,  29  de  març  de  2018,  en  qualitat

d’assessor de l’Ajuntament

Fonaments de dret
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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,  del  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,

l’activitat es troba inclosa a l’annex I, apartat G 475, Comerç al detall d’articles d’ús domèstic, i per tant,

està sotmesa al règim de declaració responsable.  

D’acord  amb  la  Llei  3/2010,  de  18  de  febrer,  de  prevenció  i  seguretat  en  matèria  d’incendis  en

establiments,  l’activitat  no es troba classificada en cap dels  seus annexos,  i  per tant,  l’activitat  resta

sotmesa a règim d’intervenció administrativa per part de l’administració municipal.

La Junta de Govern Local, adopta el següent ACORD:

PRIMER.-  Donar-se  per  assabentats  de  l’obertura  de  l’activitat  de  botiga  de  venda  de  material  de

ferreteria, electrodomèstics i basar, subjecte a declaració de responsable de R. M. M., amb DNI ....0156G,

ubicada al carrer Indústria, 22 

SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes corresponents, d’acord amb les Ordenances Fiscals vigents:

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

activitats.

Classificació activitat Quota tributària

c. Trasllat d’establiment 50%  Activitats  inclosers  en  règim  de  declaració

responsables Innòcua 

TOTAL 37,50€ 

TERCER.- Donar compliment a les CONDICIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES DE L’ACTIVITAT:

1. Activitat: Botiga de venda de material de ferreteria, electrodomèstics i basar

2. Classificació: Innòcua

3. Superfície útil: 63,00 m2
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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 

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

QUART.-Donar trasllat del present acord a la persona interessada i al departament de Tresoreria.

4.4

TEMA: Liquidació de tributs en règim de comunicació 

Antecedents

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

d’Anglès, dels següent interessats: 

• Sra. J. V. amb DNI ....8319V i RE núm. 1240 de data 04 d’abril de 2018 per pintar la façana del

local del c. Girona, 8  

•  Sr. J. G. S. amb DNI ....0347M, i RE núm. 1515 de data 20 d’abril de 2018 per les obres de

substitució d’una banyera per un plat de dutxa i canviar els armaris de la cuina a l’habitatge del c.

Can Planas, núm. 3 porta 1 escala B 

Fonaments de dret

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

activitats i serveis dels ens locals.

2. Article 47 del RDL 2/2004 del text refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, i en l’article 23.2b)

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

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

activitats.

4. Ordenança fiscal núm. 4 art. 4t relatiu a la base imposable, quota i acreditament.
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5.- Ordenança fiscal núm. 4 d’impost d’instal·lacions, construccions i  obres, en l’art.  3R s’estableix les

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

municipi.

La Junta de Govern Local, 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 relacione a continuació: 

1) J. V.

Pressupost d’obres: 600€ 

Impost de l’ICIO (3,75% pressupost) :22,50 € Bonificació del 95% : 21,37€= 1,13€

Taxa comunicació prèvia: 15,00€ 

Ubicació carrer Girona, 8

TOTAL A LIQUIDAR: 16,13€ 

2) J. G. S.

Pressupost: 1.150,00€

Impost d’ ICIO (3,75% pressupost) : 43,12€

Taxa comunicació prèvia: 15,00€ 

Ubicació: carrer can Planas, 3 port 1 escala B

TOTAL A LIQUIDAR : 58,12€

Segon.- En cap cas està autoritzada l’ocupació de la via publica 

Tercer.-- Donar trasllat del present acord a la persona interessada i al departament de tresoreria.

4.5

TEMA:  Aprovació memòria valorada per a l’obertura de tres trams de franja perimetral i  una

parcel·la interior al terme municipal d’Anglès
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Antecedents 

1. D’acord amb allò que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis

forestals, el Ple Municipal de l’Ajuntament d’Anglès, va aprovar en data 23 de juny de 2015, el Plànol

de Delimitació previst  en l’article 2.1 de l’esmentada llei,  en el  qual es determina quines són les

urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, situades en el terme municipal, que han de complir amb

les obligacions imposades per la Llei 5/2003 ja esmentada.

El Plànol de delimitació va establir la necessitat de disposar d’una franja perimetral d’almenys 25

metres  entorn  del  nucli  urbà  d’Anglès.  I  d’acord  amb  l’article  4  de  la  Llei  5/2003  correspon  a

l’ajuntament vetllar per a la realització dels treballs.

2.-  Actualment  la  Diputació  de  Girona  està  redactant  del  Projecte  executiu  que  ha  de  definir  i

pressupostar  els  treballs  necessaris  per  a  la  obertura  de la  franja  perimetral  del  nucli  d’Anglès.

Aquests treballs es realitzen a petició  de l’ajuntament d’Anglès dins la línia 3 del  Pla de serveis

d’assistència en matèria de prevenció d’incendis, de la Diputació de Girona.

3.- A l’espera de que l’ajuntament disposi del document final del projecte executiu i pugui tramitar la

seva aprovació, s’ha sol·licitat al Consell Comarcal de la Selva la redacció d'una memòria valorada,

per poder concórrer als ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població

afectats  per  la  Llei  5/2003,  per  a  l’any  2018  segons  Resolució  ARP/300/2018,  del  Ministeri

d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient.  El pressupost per contracte d'aquests treballs es

concreta en 11.430,82 € més IVA.

Fonaments de dret

L’art. 34.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis

dels ens locals (ROAS).

La Junta de Govern Local, adopta el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar la memòria valorada per a l’obertura de tres trams de franja perimetral i una parcel·la

interior al terme municipal d’Anglès, redactat Ricard Grabulosa Solà, enginyer tècnic forestal del Consell

Comarcal de la Selva, amb un pressupost d’execució de 13.831,269€ IVA inclòs

SEGON.- Publicar l’acord d’aprovació de la memòria valorada al BOP, i a e-tauler, pel coneixement

general.
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5.  Assumptes econòmics

-

6. Assumptes de tràmit

-

7.  Assumptes urgents.

7.1

TEMA:  Contracte d'obres de substitució de la coberta del fons de la Nau 2 de la fàbrica Burés.

Antecedents

1. L'Ajuntament d'Anglès és propietari del complexe industrial que antigament formava l’empresa Burés,

dedicada a la industria tèxtil, i que es va construir cap a finals de segle XIX.

En un dels edificis, la coberta es troba en mal estat. Les encavallades de fusta han perdut la seva rigidesa

i estan en una situació d’estabilitat molt precària. La coberta, per tant, no garanteix l'estanquitat de l’edifici

i permet l’entrada d’aigua al mateix. 

A més, les canals de recollida de les aigües pluvials també estan força malmeses i condueixen les aigües,

en part, a l’interior de l’edifici, sobretot en la zona de contacte amb la nau principal. En aquest punt, la

paret  sobrepassa l’alçada de l’edifici  a  reparar i  l’aiguafons que apareix  amb la  canal  es troba força

malmès. 

2. En data 15 de març de 2018 la Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el Projecte bàsic i executiu

de substitució de la coberta del fons de la Nau 2, de data febrer de 2018, redactat per Miquel Llorens

Sulivera, Dr. Arquitecte, col·legiat núm. 20.606/7 i Rosa Vergés Brú, Arquitecte, col·legiada núm. 26.916/6.

3.- L'edifici està inclòs en una zona de jaciment arqueològic (J02 Necròpolis Anglès), però  no forma part

de l’àmbit de delimitació de BCIN del Vapor, per la qual cosa s'ha sol·licitat informe de la Comissió de

Patrimoni Cultural de Girona.

4.- Consta a l'expedient el Plec de clàusules administratives que han de regir aquest contracte, informades

favorablement per la Secretària i la Interventora municipals.

3.  Atès  que  existeix  crèdit  adequat  i  suficient  a  l'aplicació  pressupostària  933  639020 «conservació

patrimoni municipal» del pressupost municipal vigent.
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Fonaments de dret

Primer.-  Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte,

així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que

el més adient és tramitar aquest contracte mitjançant un procediment obert simplificat tal com es troba

previst als apartats 1 a 5 de l'article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector

públic.

Segon.- L'òrgan competent per a la realització d'aquest contracte és l'Alcaldia d'acord amb el previst a la

Disposició  Addicional  segona  de  la  Llei  de  contractes  del  sector  públic  9/2017,  competència  que  té

delegada en la Junta de Govern Local. 

La Junta de Govern Local, adopta el següent ACORD:

Primer.- APROVAR l'expedient de contractació de les obres de substitució de la coberta del fons de la Nau

2 de la Fàbrica Burés amb un pressupost de licitació de 61.398,89€, més IVA i amb un únic criteri objectiu

d'adjudicació,  el  preu,  aprovant  als  efectes  els  plecs  de  clàusules  administratives  particulars  i  de

prescripcions tècniques que l'han de regir.

Segon.- AUTORITZAR  la  despesa  de  88.408,26€  amb  càrrec  a  la  partida  933  639020  «conservació

patrimoni municipal» del pressupost municipal vigent.

Tercer.- OBRIR el procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat amb un sol criteri

objectiu d'adjudicació i tramitació ordinària, mitjançant procediment obert simplificat.

Quart.- PUBLICAR anunci de licitació al perfil del contractant a l'efecte d'obrir el termini de presentació

d'ofertes que serà de 20 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació.

Cinquè.-  CONDICIONAR l'adjudicació  del  present  contracte  a  l'aprovació  definitiva  del  Projecte  bàsic  i

executiu.

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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