
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL DIA 16 DE MAIG DE 2019 

 

Identificació de la sessió: 
Núm.  JGL2019000010 
Caràcter: Sessió Ordinària 
Data: 16 de maig de 2019 
Hora d’inici:  19:30 h 
Hora de fi: 20:00 h 
Lloc: sala de juntes 
 
Hi assisteixen:  
Astrid Desset Desset, Alcaldessa 
Josep Casadella Turon, 1r Tinent Alcalde 
Jordi Pibernat Casas, 2n Tinent Alcalde 
Albert Roura Ferrer, 3r Tinent Alcalde 
 
 
Amb veu i sense vot: 
Leonor Martinez Lacambra, Interventora 
Sandra Pinos Martinez, Secretària 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió.  
 
Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè 
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 
 
 
1.0.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior. 
 
Un cop llegida, s'aprova l’acta número 9  de 30 d’abril de 2019, per unanimitat dels 
assistents. 
 
2.0.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte. 
 
3.0.- Contractació 
 
3.1.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I ELS PREUS 
CONTRADICTORIS DE P1 A P4 DE L'ARRU 
 
Text: 
Antecedents 



 
 
 

1.- L’ajuntament d’Anglès, en data 18 d’abril de 2018 va contractar a l’empresa Pere 
Boada Comas SL  l’obra de Rehabilitació dels edificis del carrer Fàbriques núm. 5-19 i 
8-18 per un import d’adjudicació de 361.064 € IVA inclòs, amb preus fixats en el 
projecte redactat per l’arquitecte  Àngel. M. Pomar. L’adjudicació d’aquest contracte 
es va acorda per Junta de Govern de 5 d’abril de 2018. 
2.- En data 18 de març de 2019 es va registrar d’entrada amb el núm. E2019010884 un 
escrit presentat per part del Sr. Albert Boada corresponent a una sol·licitud 
d’aprovació de quatre preus contradictoris (P1 a P4) juntament amb la definició de les 
unitats d’obra justificats amb preus descompostos de material, mà d’obra costos 
directes i indirectes, subscrita pel director d’obra Àngel M. Pomar, arquitecte. 
A requeriment de l’Ajuntament, aquesta proposta va ser complementada en data 
7.5.19, RE E2019011643, amb l’informe del Director de l’obra sobre el cost d’aquesta 
modificació, amb un import resultant del 8.121,02 €, que representa 2,25% sobre el 
pressupost de contracte. 
3.- Els conceptes pels quals és necessari determinar els preus contradictoris són els 
següents: 

 Metre de colze de baixant exterior de pluvials amb tub d’acer galvanitzat de 90 
mm de diàmetre. 

 Metre de baixant exterior de pluvials amb tub d’acer galvanitzat de 90 mm de 
diàmetre. 

 Unitat de desembossat de peu de baixant a vorera. 

 Unitat de reforç de jàssera d’escala. 
4.- En data 04 d’abril de 2019 l’arquitecte municipal ha emès informe favorable, que es 
transcriu:  
“=Examinats els preus es constata que: 

 Els preus de mà d’obra corresponen als del projecte aprovat. 

 Els preus de materials són normals de mercat. 

 El percentatge de costos indirectes són els mateixos que els del projecte aprovat. 
La necessitat d’execució de les unitats d’obra està justificada en ser imprescindible la 
reparació de la xarxa d’aigües pluvials i el reforç del cap de jàsseres. 
En conseqüència s’informa favorablement l’aprovació dels preus contradictoris 1 a 4” 
5.- Vist l’informe jurídic favorable a la modificació emès per la TAG de l’Ajuntament en 
data 15 de maig de 2019, i la conformitat amb el mateix de la Secretària municipal. 
 6.- S’acredita la disponibilitat de crèdit adequat i suficient  a la partida pressupostària 
1522 65000 “ARRU carrer Fàbriques” del pressupost vigent. 
7.- Vist l’informe de conformitat relatiu a la fiscalització limitada prèvia de requisits 
bàsics de conformitat, de data 16 de maig de 2019. 
Fonaments de dret 
 
Vist que ha estat el contractista qui ha presentat la proposta de preus contradictoris 
així com vist l’informe emès per la Direcció, es podran aprovar per l'òrgan de 
contractació d’acord amb el previst als articles 234.2 TRLCSP i art.158 Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.  



 
 
 

 
Resolució 
 
La Junta de Govern Local previ dictamen favorable del Consell de Govern i per 
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte d’obres de Rehabilitació dels 
habitatges del Carrer Fàbriques 5-19 i 8-18 d’Anglès (ARRU), per incloure les noves 
partides derivades de necessitats aparegudes per causes imprevistes, i aprovar els 
preus contradictoris P1 a P4 següents: 

 P1.- ML baixant exterior de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials, formada per 
tub d’acer galvanitzat, de 90 mm de diàmetre - 52,64€  

 P2.- ML baixant circular d’acer galvanitzat de 90 mm de diàmetre, ancorat amb 
abraçadores - 33,36€ 

 P3.- UT treballs necessaris per desembossar baixant canal pluvial - 163,75€ 

 P4.- UT treballs per reforç de jàssera escala - 142,98€. 
SEGON.- Determinar que aquesta modificació suposa un increment en el total del 
preu d’adjudicació de les obres, d'un 2,25%. 
 
TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1522 65000 
“ARRU carrer  Fàbriques” del pressupost municipal vigent, per import de 8.121,02 
euros. 
 
QUART.- Requerir al contractista perquè en el termini de 15 dies ajusti la garantia 
definitiva perquè mantingui la deguda proporció amb el nou preu del contracte 
modificat, d'acord amb l'article 99.3 del TRLCSP. 
CINQUÈ.- Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients amb expressió 
dels recursos a que tinguin dret i comunicar-lo al Departament d’Intervenció per al seu 
coneixement. 
 
SISÈ.- Donar comptes del present acord a la propera sessió plenària. 
 
 
4.0.- Urbanisme. Llicències. Medi ambient. 
 
4.1.- PROP_ACORD ATORGAMENT LLICENCIA C. COMERÇ, 18 PRISCILA 
COLOME 16052019 
 
Text: 
Llicència d’obres de substitució de graó en entrada de local comercial de planta baixa, 
i construcció d’envà interior, en l’edifici situat al carrer Comerç, 18 
Interessada: P.C. M. 
ANTECEDENTS 



 
 
 

1.- Vista comunicació d’obres, presentada en data 25/01/2019 amb RE E2019010059 
per P. C.M. amb DNI ***255***, per a la substitució de graó a l’entrada del local 
comercial de planta baixa i construcció d’un envà interior, en l’edifici situat al c/ 
Comerç, 18. Adjunt a la sol·licitud es presenta un pressupost d’execució de les obres 
esmentades 
2.- Vist informe tècnic de data 14/03/2019 es comprova que es tracta d’obres que no 
precisen projecte tècnic però que NO s’ajusten a la documentació formalment exigible 
de conformitat amb del Decret Legislatiu 1/2010. Aquesta tipologia d’obres estan 
subjectes a llicència urbanística i no a comunicació prèvia, per tractar-se d’un bé 
sotmès a un règim de protecció patrimonial cultural i/o urbanístic.  
Pel que es comunica a la interessada la suspensió de la tramitació de l’expedient i es 
requereix que aporti la següent documentació, per continuar el tràmit de la sol·licitud 
com a llicència urbanística: 

 Memòria signada pel tècnic competent, amb el contingut mínim de: 
a) Descripció completa de les obres a realitzar, amb indicació de les superfícies 

parcials i totals afectades. 
b) Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable així com de la 

resta de la normativa sectorial vigent (construcció, prevenció d’incendis, 
accessibilitat, residus,...) subscrit pel tècnic competent. 

c) Plànol d’implantació a una escala mínim de 1/250, el qual permeti identificar 
clarament la posició de les obres respecte d ela resta de l’edificació subscrit per 
tècnic competent. 

d) Plànol de plana i/o façana, a escala mínim de 1/100, amb les seccions i/o detalls 
que siguin necessaris per una complerta comprensió de les obres proposades 
subscrit per tècnic competent. 

3.- En data 23/03/2019 amb RE E2019011077 s’aporta la documentació requerida per 
continuar amb el procediment. 
4.- En data 24/04/2019 s’emet un segon informe tècnic FAVORABLE  a l’atorgament 
de la llicència d’obres, amb la conclusió següent:  
“Es considera FAVORABLE l’atorgament de la llicència urbanística d’obres, amb 
l’advertiment que només l’habilita per a l’execució de les obres, essent responsabilitat de 
la posterior comunicació prèvia o declaració responsable que caldrà tramitar, la 
justificació corresponent del compliment de la normativa sectorial directament vinculada 
a l’activitat en qüestió, i sense la qual l’activitat no pot iniciar-se. 
Tot això sense perjudici de les facultats inspectores de comprovació per a la verificació del 
compliment dels requisits exigits legalment i de les responsabilitats penals, civils o 
administratives a les quals hi hagués lloc per incórrer en inexactitud, falsedat o omissió 
en les dades aportades.” 
5.- Vist informe jurídic de data 15/05/2019 el qual informe FAVORABLEMENT a la 
concessió de la llicència sol·licitada. 
FONAMENTS DE DRET 
Primer.- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme. 
Segon.- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística. 



 
 
 

Tercer.- Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes 
d’edificació i ús del sòl al municipi d’Anglès (BOP 120 de 23 de juny de 2017). Article 
13.1 i concordants. 
Quart.- Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Anglès, aprovat definitivament per la 
CTUG en sessió de 19 de juliol de 2012, DOGC 623 de 16 d’octubre de 2012, regulació 
de la Zona Zona Nucli Antic clau 01. 
Cinquè.- Per acord GOV/18/2012, de 6 de març, el Nucli Antic d’Anglès es va declarar 
bé cultural d’interès nacional (BCIN), en la categoria de conjunt històric, i es va 
delimitar el seu entorn de protecció. Les obres sol·licitades afecten a un edifici que no 
està inclòs en el Catàleg de béns protegits. 
 
Resolució 
La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable del Consell de Govern i per 
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.- ATORGAR a la Sra. P. C. M., la llicència urbanística per a substitució de graó 
a l’entrada del local comercial de planta baixa i construcció d’un envà interior, en 
l’edifici situat al c/ Comerç, 18, i amb un pressupost d’execució material de 545,00€, 
tot això segons la documentació aportada, que queda incorporada a la llicència 
urbanística com a condició material de la mateixa. 
SEGON.- ADVERTIR a la interessada que haurà de fer efectiva la liquidació 
corresponent, que el servei de gestió tributària del Consell Comarcal de la Selva li 
enviarà en els propers dies, indicant-li la forma  i termini d’ingrés. (Acord Ple 
05/02/2019 del Consell Comarcal de la Selva, d’acceptació de la delegació de 
l’Ajuntament d’Anglès de la gestió tributària i recaptatòria de taxes, impostos i fiances 
per llicències d’obres i activitats. Exp. Núm. 2019/249) 
TERCER.- La llicència urbanística s’atorga salvat el dret de la propietat i sense 
perjudici de tercers, i per un termini de tres mesos per iniciar les obres, i d’un any per al 
seu acabament. Es podrà concedir pròrroga  dels esmentats terminis de la llicència, 
tant del termini de començament com del termini de finalització de les obres, per la 
meitat del seu termini de què es tracti, prèvia sol·licitud expressa de l’interessat 
formulada abans de la conclusió dels terminis determinats, sempre que la llicència 
sigui conforme l’ordenació urbanística vigent en el moment de la concessió de la 
pròrroga. 
QUART.- INFORMAR que abans de començar les obres, s’ha de presentar la següent 
documentació: 

 Nomenament del contractista amb la corresponent declaració d’estar donat 
d’alta a l’IAE. 

 En cas que l’obra requereixi ocupació de la via pública caldrà que es disposi de 
la preceptiva autorització. 

CINQUÈ - NOTIFICAR el present acord a la interessada. 
SISÈ..- COMUNICAR al Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva el 
present acord, perquè procedeixi  a la liquidació de les taxes i impostos que 
correspongui. 
 



 
 
 

 
5.0.- Assumptes econòmics. 
 
5.1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE FACTURES SENSE PROCEDIMENT PREVI I 
CONVALIDACIÓ DE L'ACTE. 
 
Text: 
Identificació de l'expedient 
 
Expedient núm. 17/2019 d’aprovació de factures sense procediment previ. 
 
Antecedents 
 
En data 1 de març de 2019 va entrar al registre de factures la factura número 295, del 
proveïdor DISTRIBUCIONS 972, S.L. i NIF B66335142, per import de 5.025,66 € (IVA 
inclòs), en concepte de subministrament de begudes vàries per les festes del poble. La 
factura es va conformar per la regidoria de cultura el passat 21 de març de 2019. 
 
En data 14 de març de 2019 va entrar al registre de factures la factura número 340, del 
proveïdor GERARD SERRAT LANAU (ORQUESTRA OVERDOSE). i NIF 45828071L, per 
import de 2.650 € (IVA inclòs), en concepte la realització d’un concert per les festes del 
poble. La factura es va conformar per la regidoria de cultura el passat 21 de març de 
2019. 
 
No consta a l’expedient cap informe de de contractació motivant la necessitat del 
Contracte, ni l’aprovació de la despesa, d’acord amb l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP 2017). 
 
Consta a l’expedient l’informe d’intervenció prèvia limitada de requisits bàsics per part 
de d’intervenció, amb resultat de conformitat amb observacions. 
 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord a l’article 118 de la LCSP, la documentació tècnica que ha de ser elaborada 
amb caràcter previ a l'execució del contracte ja que es refereix, respectivament, a la 
justificació de la necessitat de l'Administració a la qual es pretén donar satisfacció 
mitjançant aquest contracte i d’acord l'interès públic, a l'acte de gestió financera pel 
qual s'autoritza la realització d'una despesa determinada per una quantia certa o 
aproximada, reservant a tal fi el crèdit pressupostari corresponent, i a la pròpia 
justificació de la no alteració fraudulenta de l'objecte del contracte, aspectes tots ells 
que determinen que pugui tramitar-se el contracte menor. 
 



 
 
 

D’acord l’exposat, la factura documenta la prestació realitzada i el seu import i no pot 
ser prèvia ni a la aprovació de la despesa ni a la realització de la prestació, sinó que 
serà sempre posterior. 
 
L’esmentada omissió representa una infracció del procediment i un acte il·lícit des del 
punt de vista jurídic i, per tant, no ha produir-se en la tramitació d’un contracte menor. 
 
No obstant això, respecte de les obligacions contractuals nascudes per causa de la 
realització de la prestació, per evitar una situació d'enriquiment injust per part de 
l’Ajuntament d’Anglès, s'han de pagar les prestacions efectivament realitzades en 
benefici i amb coneixement d’aquest Ajuntament, amb els tràmits oportuns i tot això 
sense perjudici de les responsabilitats que pertoquen pels defectes de tramitació de 
l'expedient de contractació. 
 
 
Resolució 
La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable del Consell de Govern i per 
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer les respectives obligacions 
esmentades, amb càrrec a l’aplicació 338.22699 del vigent Pressupost municipal. 
 
SEGON.- Comunicar la present resolució al departament d'intervenció. 
 
TERCER.- Comunicar la present resolució a Alcaldia, per poder ordenar-ne el 
pagament. 
 
 
6.0.- Assumptes de tràmit. 
 
6.1.- FER LA PROPOSTA DE CANVI DE JUNTA DEL CLUB BASQUET ANGLES 
 
Text: 
 
Identificació de l’expedient 
Registre Municipal d’Entitats, modificació de les dades de l’entitat, Club Bàsquet 
Anglès. 
 
Antecedents de fet 
 
Primer.- Atès que en sessió del Ple de l'Ajuntament d'11 d'agost de 2015 s'aprovà la 
incoació de l'expedient sobre la creació del Registre municipal d'Entitats d'Anglès. 
 
Segon.- Vist que les associacions inscrites estan obligades a notificar al Registre 
qualsevol modificació de les dades de l’entitat. 



 
 
 

 
Tercer.- Vist que l’entitat Club Bàsquet Anglès, amb CIF número G17967167,  està 
registrada en el RME amb el número 07. 
 
Quart.- Vist que en data 13 de maig de 2019, la Sra. Anna Masoliver Arimany, com a 
representant del Club Bàsquet Anglès, comunica el nomenament de la nova  junta 
directiva de l’entitat, essent els nous membres: 
 

- President: Miquel Pujol Prat 
- Vicepresident: Xevi Caparrós Valle 
- Secretari: Manel Cervera Extremera  
- Tresorera: Anna Masoliver Arimany 

 
Legislació aplicable 
 
Primer.- Article 236 del Reial Decret 2568/1968, de 28 de novembre, pel què s'aprova 
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
Segon.-  Article 21, 1, q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, competència delegada a la Junta de Govern Local per Decret de 19 de 
juny de 2015. 
 
Resolució 
La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable del Consell de Govern i per 
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD: 
 
Primer.- Acordar la modificació de les dades de l’entitat , Club Bàsquet Anglès, essent 
els nous membres: 
 

- President: Miquel Pujol Prat 
- Vicepresident: Xevi Caparrós Valle 
- Secretari: Manel Cervera Extremera  
- Tresorera: Anna Masoliver Arimany 

 
Segon.- Notificar el present acord a l'entitat. 
 
 
6.2.- PROP_ACORD APROVACIO DESPESA GESTIO CASS 2019 
 
Text: 
Antecedents 
 
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 Registre d’entrada número E2019010609 de 27 de febrer de 2019 on el 
Consell Comarcal de la Selva fa tramesa del projecte de gestió del CAAS 2019. 
 
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. 
 
Resolució 
La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable del Consell de Govern i per 
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD: 
 

1. Aprovar la despesa del cost per la prestació del servei ordinari per import de 
4.623,49 € i el servei extraordinari per 1.500,00 € del projecte de gestió CAAS 
2018. 

 
2. Autoritzar i disposar la despesa corresponent de 6123,49 € 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.» 
 
 
6.3  Aprovació del programa  i despeses de les Gales 2019 
 
Antecedents 
 
Primer. Des de l'Àrea de cultura s'ha elaborat la programació de les Gales 2019 que 
tindran lloc del 23 d'agost al dilluns 1 de setembre de 2019. Inclou la programació, els 
manaments i el pressupost següents: 
Es preveu la següent programació: 
 
CONCERTS PRE-GALES  
Divendres 23 d’agost    
20 h Concert Bar JB.     
 
Dimecres 28 d’agost  



 
 
 

18 h “Remena” - Taller de memòria i atenció.  
Al local de la Llar de jubilats del c/ Ponent  
21 h Pel·lícula a La Rutlla  
  
Dijous 29 d’agost  
20 h Al carrer d’Avall (en cas de pluja al Polivalent)  
– INAUGURACIÓ DEL CORRETAPES –Degustació de les tapes que s’oferiran a 2€ la 
tapa i 1€ la beguda. Del 27 d’agost al 3 de setembre podreu degustar aquestes tapes 
als següents establiments al preu de 2,5€ Tapa+beguda: Ca l’Elisa, Bar JB, Cal 
Mariner, Uri’s Bar.  
20:55 h  - TUT D’INICI DE GALES  
21 h  - PREGÓ – A càrrec (a determinar) a la plaça de la Vila  
21:30 – SOPAR POPULAR amb grup d’animació: PD NANFU I SALAS XIC EN 
ACÚSTIC  
 
  
Divendres 30 d'agost  
 
16 h - CONCERT-BALL al CENTRE DE DIA:  amb el grup (a determinar).  
Al pati del Centre de Dia de Cuc.  
18 h – Conte a la biblioteca (a determinar).  
Biblioteca Joaquim Bauxell  
22 h - Obra de teatre de al Polivalent de la Burés  
Organitza: Grup de Teatre Bambolina (obra a determinar). 
 
23:30 h - CERCAVILA DE FOC  A CAN CENDRA amb ELS GEGANTS D’ANGLÈS.   
Recorregut: Can Cendra – Carrer Major – Pl. de la Vila  
24 h - CORREFOC amb els RATPENATS INFERNALS DE  MALGRAT DE MAR.   
Recorregut: Pl. de la Vila, C/.  Major, J. Verdaguer, d’Avall, Empedrat i Pl. de la Vila  
1 h - NIT AL CANYO  
ORQUESTRA MARIBEL 
BANANNA BEACH 
ANIMAL DJ 
6  h - COTXE DEL SERENO  
acompanyats pel grupLA BANDA DE PUIGDAFROU  
Del Canyo a la Plaça Catalunya  
ESMORZAR Coca de Can Centena amb Xocolata. Col·labora: CAPRABO  
(En cas de pluja els actes de divendres es faran al Pavelló)  
  
Dissabte 31 d’agost  
 
8:30 h INSCRIPCIONS CONCURS DE PETANCA als Jardins de Can Cendra. Organitza: 
ASSOCIACIÓ DE PETANCA D’ANGLÈS  
9 h CONCURS DE PETANCA  
11 h FESTA DEL PUBILLATGE  



 
 
 

Rua pel Barri Antic amb música de  (a determinar) 
12 h CELEBRACIÓ DEL PUBILLATGE Plaça Catalunya.   
11 h - ESPECTACLE INFANTIL: (a determinar) 
12 h - CONCERT INFANTIL:   EL POT PETIT.   
A l’escenari de la Font del Canyo.   
12:30 h - Vermuth inauguració exposicions: (a determinar) 
             Invitació institucional.+ pica pica –   
Sala Fontbernat.  
 16 h – TOBOGANT GEGANT D’AIGUA – Carrer Floricel  
18 h - XUCA-MULLA – Jardins del Carrer Floricel  
Col·labora: Oncolliga i Forn de Pa El Llevat  
18.30 h - Aula de Música A la Plaça Catalunya.   
Col·labora Aula de Música d’Anglès, Atac de Calderilla  
20 h - ZUMBA Gim Jazz. A la plaça Catalunya. Col·labora Gim Jazz  
22 h - CONCERT DE GALA amb (a determinar)   
Sala de Ball jubilats  
23 h - PRESENTACIÓ CANDIDATES I CANDIDATS A PUBILLA I HEREU 2018  
Sala de Ball jubilats  
23 h - BALL DE GALA amb el Grup (a determinar).  
Sala de Ball jubilats  
23:30 h - NIT AL CANYO  
SEGUIREM 
WASA 
CAMPIQUIPUGUI 
  
Diumenge 1 de setembre  
 
8 h  - DESCARREGADA D’ANTIGUITATS Al passeig de l'Estació  
9 h - RONDA DE MOTOS. Sortida de Cuc.  
10 h - BALL DE GEGANTS. Amb Gegants d’Anglès i Colla convidada 
A la Plaça Catalunya 
11 h - CORRE-O-MULLA’T  
Sortida de la plaça dels Horts i arribada al Puigbell   
12 h - FESTA DE L’ESCUMA amb els  
ATRAPASOMNIS. Plaça Sant Jordi del Puigbell   
12 h - OFICI SOLEMNE  
A l’església de Sant Miquel amb la CORAL CORS ALEGRES  
13 h - ARRIBADA DE LA RONDA DE MOTOS. A la Plaça Martí Esteba del Canyo  
16:30 h - INSCRIPCIONS ACTIVITAT DE TARDA (a determinar)   
17 h -  Activitat de Tarda (a determinar)   
18.30 h - PARTIT DE LLIGA CLUB  ESPORTIU ANGLÈS  
Camp de Futbol Municipal 
18.30 h - BALL DEL RAM I DEL CIRI.  
19 h - Concert amb l’ORQUESTRA METROPOL  
Al parc de la Font del Canyo  



 
 
 

20:30 h - VENDA DE TIQUETS PEL CORRECABRES  
Als Jardins de Can cendra  
21 h - SOPAR JOVE  
Jardins de Can Cendra.  
22 h - CORRECABRES  
Dels jardins de Can Cendra al Parc de la Font del Canyo  
22:30 h - BALL DE PUBILLATGE amb LA ORQUESTRA METROPOL  
Al parc de la Font del Canyo.   
24 h - PROCLAMACIÓ DE L’HEREU I LA PUBILLA 2019.   
Al parc de la Fontdel Canyo  
00.30 h - Elecció guanyadors del CONCURS DE SEMARRETES  
0:30 h – LA METROPOL JOVE  
DJ AARPA  
  
Dilluns 2 de setembre  
 
11 h - ESPECTACLE FAMILIAR amb  (a determinar).   
Al Parc de la Font del Canyo.   
17 h - TRUITADA SOLIDÀRIA amb CARITAS.   
Al Parc de la Font del Canyo  
17.30 h – SARDANES amb LA PRINCIPAL DE CASSÀ  
Al Parc de la Font del Canyo  
20.30 h – HAVANERES amb (a determinar) 
Hi haurà rom cremat  
TORNABODA amb (a determinar)   
Del Parc de la Font del Canyo a la Plaça Catalunya  
CASTELL DE FOCS  a la Plaça Catalunya  
  
Dissabte 7 de setembre  
 
8 h - CONCURS DE PESCA INFANTIL GALES D’ANGLES  
Concentració a Cal Mariner  
16 h - TORNEIG DE BASQUET GALES D’ANGLES.   
Al Pavelló d’esports.   
19 h – RESOPÓ DE FESTA MAJOR amb CARLES XANDRI  
Menú servit per EL RECÓ D’EN BACUS  
Preu 14€ últim dia d’inscripció dimarts 5 de setembre. A la Sala de Ball dels jubilats.  
  
Diumenge 8 de setembre  
6 h - CONCURS OFICIAL DE PESCA GALES D’ANGLES  
Concentració a Cal Mariner  
  
Dimarts 10 de setembre  
 
Vespre - MARXA DE TORXES Concentració a la Glorieta de l’Estació. S’informarà  



 
 
 

  
Dimarts 11 de setembre  
 
17.14 h - 11 DE SETEMBRE   
Organitza: Anglès per la Independència.  
  
Segon.-  En relació a les activitats previstes conta amb el següent pressupost: 
 

DESPESES GALES 2019 F   

Grup de despesa Import 

Conjunts 35.320,10 € 

Aliments/begudes 13.076,00 € 

Logística 5.974,27 € 

Arts Gràfiques 6.028,10 € 

Material Hosteleria 1.769,25 € 

Animació infantil 4.313,00 € 

Animació 2.360,00 € 

Seguretat 2.211,40 € 

Ambulància 2.030,40 € 

Sopar Voluntaris 1.026,00 € 

Tràmits i Controls 977,92 € 

Assegurances 537,14 € 

Pubillatge 532,61 € 

Varis 315,58 € 

Animació Llar de jubilats 90,00 € 

TOTAL 76.561,77 € 

 
Tercer.- Amb l’aprovació de la Programació «.Gales, edició 2019» i el pressupost 
presentat es passarà a la contractació de tots els espectacles i serveis, els quals 
actualment estan reservats. 
 
Quart.- L'enginyer municipal ha d’emetre  un informe de les activitats de la 
programació de Gales 2019 que es fan a diversos punts de la població d’Anglès amb 
les normatives aplicables i les conclusions per a dur a terme aquestes activitats, 
l’enginyer hauria d’emetre els esmentats informes sinó, no es podran dur a terme 
aquestes activitats de la programació de les Gales 2019. 
 
Cinquè.- Les activitats que es realitzaran durant la celebració de la Gales són: concerts, 
activitats infantils, correfoc, tobogan d’aigua, corre_ mulla’t (cerca-vila aquàtica), 
cercavila de gegants, activitats de zumba, ronda de motos, pujada de caixes de 
cervesa, Xucamulla (repartiment de pa amb vi i sucre o pa amb oli i colacao), festa de 
l’escuma, truitada popular, recorregut cotxe del sereno de la Font del Canyo a la Plaça 
Catalunya,  obra de teatre, etc. 
 



 
 
 

Sisè.- L'enginyer municipal ha d’emetre informe en relació al correfoc, informarà  de la 
documentació presentada i la  normativa d’aplicació i les conclusions. L’autorització 
del correfoc està condicionada a mesures preventives de seguretat d’incendis forestals 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.  
Aquest acte es farà e dial 30 d’agost a les 24:00h (. Aquesta activitat estarà 
organitzada per els Ratpenats Infernals de Malgrat de Mar. El recorregut del correfoc 
és el següent: Plaça de la Vila, carrer Major, carrer Jacint Verdaguer, carrer d’Avall, 
Carrer de l’Empedrat i Pl. De la Vila. 
 
Setè.- L'enginyer municipal ha d’emetre informe en relació a els firaires ubicats a 
l’exterior de la Font del Canyo d’Anglès entre el 28 d’agost i el 3de setembre de 9 on  
ha d’ informar de la normativa d’aplicació i les conclusions per la instal·lació de les 
atraccions i parades, un cop els firaires aportin tots els documents requerits, l’enginyer 
haurà d’emetre un informe favorable segons la normativa vigent, sinó, no es podran 
instal·lar l’atracció o parada.  
 
Vuitè.- La Policia municipal ha d’emetre un Informe sobre necessitats de senyalització 
per a dur a terme les activitats programades de les  Gales 2019. 
 
Novè.- En relació a la representació de l'espectacle de l’Obra de teatre BAMBOLINA ” 
de, aquesta és promoguda pel Grup de Teatre Bambolina d'Anglès, de manera que 
l'Ajuntament només ha d'autoritzar la cessió de l'espai municipal del Polivalent de la 
Burés, 30 d’agost de 2019 de les 22:00h a les 24:00h  a l'entitat. 
 
Desè.- Per tal d’afavorir la participació i considerant que els actes de les festes 
d'Anglès, són d’interès municipal, caldria establir l’entrada gratuïta a tots els actes que 
organitza l'Ajuntament. 
 
Onzè.- Vist que existeix consignació pressupostària suficient, a la partida  338.22699, 
«GALES I ALTRES FESTES» del pressupost municipal vigent, per import de 76.561,77 
€. 
Dotzè.- Atès que el Regidor de Cultura ha demanat una bestreta per import de 
2.000,00 € per fer front a diverses despeses que s'han de fer efectives per avançat per 
les festes esmentades. 
 
Fonaments de dret 
Primer.- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
Segon.- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
Tercer.- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i règim local de Catalunya. 
Quart..- Pressupost de l’Ajuntament d'Anglès per a l’exercici 2019.  
Cinquè.-  Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles 
públics i activitats recreatives. 



 
 
 

Sisè.-  Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles 
públics activitats recreatives. 
Setè.- Article 190 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Vuitè.- 34 d'execució del pressupost municipal 2019, en relació als pagaments de 
justificar, estableix que tindran el caràcter de “a justificar”, les ordres de pagament a 
les quals no sigui possible acompanyar els documents justificatius en el moment de la 
seva expedició. Es demanaran a càrrec dels corresponents crèdits pressupostaris i 
s’acomodaran al Pla de disposició de fons de la Tresoreria. 
Seran aprovats per resolució de la Junta de Govern Local, malgrat que de forma 
extraordinària, es podran aprovar per part de l’Alcaldia. 
Novè.-La Partida d'imputació de la despesa és 338 22699 «GALES I ALTRES FESTES» 
del Pressupost Municipal en vigor.. 
 
La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable del Consell de Govern i per 
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD: 
 
Primer.-  Aprovar el programa de  «Les Gales 2019», on s’inclou la programació i el 
pressupost per a la seva realització, que puja a un import previst de SETANTA SIS MIL 
CINC-CENTS SEIXANTA-UN AMB SETANTA-SET cèntims d’euro (76.561,77€), IVA 
inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338.22699 del pressupost municipal 
vigent. 
 
Segon - De conformitat amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i l’article 47.1 de la LRHL, s’estableix l’entrada gratuïta als 
actes que es realitzin a l’exterior del museu de les naus Burés d’acord amb allò exposat 
en el punt núm. 5 dels antecedents. 
 
Tercer.- Tramitar la contractació dels actes i actuacions programats. 
 
Quart.- Autoritzar el Grup de Teatre Bambolina d'Anglès, la utilització privativa del 
Polivalent de la Burés el dia 30 d’agost  de 2019 de les 22:00h a les 24:00h, per la 
representació de l’obra de teatre a determinar amb la subjecció al compliment de les 
condicions generals i particulars d’utilització per a aquest espai que són les següents: 
 
a) Disposar d'una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos 
derivats pel desenvolupament de l’activitat i per les quanties mínimes establertes en 
l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives. 
b) Complir amb totes les indicacions del personal responsable de l'espai.  
c) No està permesa l’entrada d’animals, excepte dels gossos d’assistència. 
d) Deixar l'espai cedit en les mateixes condicions de neteja en que es trobava abans de 
ser utilitzat. 
e) Recollir i retornar el material cedit en el mateix estat de conservació que en el 
moment de ser lliurat. 



 
 
 

f) L'organitzador serà responsable de qualsevol desperfecte del material propi que 
aporti per a la realització de l'activitat, eximint a l'Ajuntament d'Anglès de tota 
responsabilitat. 
g) Assumir el cost dels desperfectes que es puguin ocasionar als béns i instal·lacions 
cedits com a conseqüència del mal ús o negligència. 
h) Qualsevol eventualitat que es produeixi durant el desenvolupament de l'activitat i 
que es derivi del propi esdeveniment serà responsabilitat de l'organitzador.  
i) El subscriptor de la sol·licitud serà el responsable de fer complir les presents 
condicions als usuaris o públic assistent. 
j) Assumir totes les despeses extres generades per l'activitat que no s’hagin sol·licitat 
amb anterioritat i que no hagin estat aprovades per l'Ajuntament. 
k) Limitar l'ocupació màxima de l'espai del local polivalent segons l’ús que se’n faci: 
per sala de ball tindrà un aforament màxim de 728 persones, per representacions 
teatrals de 547 persones, per exposicions de 486 persones i per sala de concerts de 708 
persones.  
l) S'hauran de mantenir les vies d'evacuació accessibles i lliures d'obstacles, garantint 
que no existeix cap impediment per a la seva obertura. 
Cinquè.-- Comunicar el present acord al departament d'intervenció, a l'àrea de cultura 
per a la tramitació de les gestions pertinents, al departament de secretaria, a la policia 
local i l’enginyer municipal pels efectes oportuns. 
 
 
6.4.- RETORN FACTURA BFREE 
 
Text: 
Antecedents de fet 
Vista la factura presentada per l’empresa BFREE GLOBAL SERVICES SL amb número 
190009 en data 1 d’abril de 2019 corresponent al servei de neteja contractat pel mes 
de març 2019. 
Vist l’informe de la secretària de data 16 de maig de 2019 que literalment diu i fa la 
proposta corresponent que s’adopta íntegrament, que literalment diu:  
 
“ANTECEDENTS DE FET 
Vista la factura presentada per l’empresa BFREE GLOBAL SERVICES SL amb número 
190009 en data 1 d’abril de 2019 corresponent al servei de neteja contractat pel mes 
de març 2019. 
 
Vistos els fulls de fixatges que ha presentat la citada empresa. 
 
ESTUDI DELS FITXAGES PRESENTATS: 
Es fan les següents observacions en relació als mateixos: 

- Falten els fulls de fixatge de l’aparcament soterrat de la Plaça de Vila. (- 2 
hores/mes). 

- Falten els fulls de fixatge dels lavabos FEVE. (- 1 hora/mes). 
 



 
 
 

- Centre de treball: POLICIA LOCAL: Tenim fixatge a partir de la segona 
quinzena de març.  

D’altra banda, no es fan les hores regulars estipulades a l’annex 3, sinó que la 
treballadora a la seva conveniència fa el temps que li sembla.  
 

- Centre de treball: CAMP DE FUTBOL: El fitxatge es té des del 13 de març, dies 
anteriors no hi consten. 

D’altra banda, no fitxa el 28, 29, 30 ni 31 de març.  
Al contracte consta que s’ha de netejar 7 dies a la setmana 1,5 hores al dia: 10,5 hores 
setmanals.  
El temps promig fitxat és d’ 1 hora setmanal, i no de 1,5 hores.  
Per tant, com a temps no treballat és de 18 hores i 15 minuts. 
 

- Centre de treball: LAVABOS CAN CENDRA: contractat: 4 dies a la setmana, 15 
minuts al dia: 1 hora a la setmana.  

Es donen fitxatges a partir del 14 de març.  
A partir del 15 de març, pel que es presenta, sembla que treballi dimarts i dijous 30 
minuts de promig al dia, per tant, 1 hora a la setmana.  
S’ajusta al temps contractat, però no a la freqüència.  
 

- Centre de treball: LAVABOS FONT DEL CANYO. 
El contracte és de 30 minuts, 4 dies a la setmana.  
Segons allò presentat, hi va cada dia, des del 1 de març fins al 31 de març, mitja hora 
cada dia. 
 

- Centre de treball:  LLAR D’INFANTS.  
Es té el fitxatge a partir del 13 de març, en endavant.  
 

- Centre de treball:  AJUNTAMENT 
Tenim fixatges a partir del 14 de març.  
 

- Centre de treball: POMPEU FABRA 
Tenim fitxatges des del dia 13 de març.  
Segons el contracte són 16 hores diàries, per tant un total de 80 hores a la setmana.  
Segons fixatges, fan una mitjana de 14 hores i 30 minuts. Per tant, al cap de la 
setmana una mitjana de 73 hores.  
Per tant, com a promig del mes de març com a hores no treballades són un total de 31 
hores i 30 minuts.  
 

- Centre de treball: PAVELLÓ MUNICIPAL 
Tenim fixatges des de l’1 de març.  
El dia 2 ni el dia 9 de març no consta fitxatge.  
El contracte és de 2,25 hores al dia, 6 dies a la setmana, essent un total de 13,50 hores 
a la setmana.  
Segons fitxatges fan 2 hores cada dia com a mitjana.  



 
 
 

Per tant, de promig del mes sencer com a hores no treballades són un total de 12 
hores i 50 minuts.  
 

- Centre de treball: PISCINA MUNICIPAL 
Tenim fitxatges des del dia 1 de març.  
Tenim contractat 2,25 hores al dia de dilluns a dissabte i 1 hora el diumenge. Són 14,50 
hores a la setmana.  
Un cop revisat, no es neteja ni dissabte ni diumenge.  
D’altra banda, el còmput total d’hores tampoc no quadra, perquè de les 20:55 a les 
22:00 no hi ha fitxatge, s’ha d’entendre que no treballa. Per tant, el total d’hores al dia 
són 2,25 hores al dia, i 11,25 hores setmanals. 
Es posa de manifest que els fixatges són incomplerts, amb les mateixes hores i minuts 
cada dia.  
S’observa que el dia 29 de març la mateixa treballadora (Ma Carmen) a les 20.30 h fins 
a les 22.50h estava netejant el pavelló i a la piscina al mateix temps.  
Per tant, com a hores no treballades són un total de 15 h 35 minuts.  
 

- Cal acreditar les 15 hores d’especialista anuals a la sala polivalent i les 19 hores 
d’especialitat anuals al Museu de la Burés.  

Falta també acreditar les 7,5 hores d’especialista a la sala polivalent i les 9,5 hores 
d’especialista anuals al Museu de la Burés corresponents als 6 mesos de vigència del 
contracte de l’exercici 2018. 
 
 
SOBRE LA QUALITAT de la neteja: S’ha de valorar en funció de la factura variable 
(3%), no consta per registre d’entrada, les factures corresponents als mesos de l’últim 
trimestre de 2018 i el primer trimestre de 2019, cal que la mercantil presenti aquestes 
factures i a continuació s’elaborarà l’informe pertinent. 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES: 
 
Es deuen 80,25 hores segons fixatges, segons estimació feta per mes sencer tenint en 
compte els fixatges rebuts de mig mes.  
 
D’altra banda, es vol posar de manifest les següents disfuncions en relació al 
mecanisme per fer el còmput de l’horari: 

- Sr. Jordi Danés: S’adjunta informe i annexos de les disfuncions detectades.  
- Dies que la mateixa persona fitxa dient que està fent dos centres a la vegada, 

d’acord amb l’estudi de fixatges presentats.  
- Dies i hores arrodonides, segons l’estudi de fixatges presentats.  
- Visites dels responsables del centre durant les hores que suposadament estan 

treballant i la netejadora no hi és (cas de la llar d’infants). 
 



 
 
 

Vist tot això, aquesta responsable del contracte no pot validar i donar la conformitat a 
les hores que l’empresa considera que han estat efectivament treballades, atès que no 
hi ha cap garantia fiable de la seva veracitat.  
 
Es proposa a l’òrgan de contractació el següent: (...)” 
 
Resolució 
La Junta de Govern Local, previ dictamen favorable del Consell de Govern i per 
unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.- En relació a la factura fixa número 190009 corresponent al mes de MARÇ 
2019 es retorni a la mercantil emissora a fi que la refaci i ascendeixi a 7082,27 euros 
(IVA exclòs), atès que s’han de deduir els següents conceptes: 

 1005,53 euros, en concepte d’hores no justificades amb els fixatges 
presentats.  

 s’apliqui una rebaixa del 10% de la factura ( 8874,72 euros – 1005,53 euros= 
7869,19 -10%= 786,92 euros) en concepte d’estimació d’hores no 
realitzades atès les contradiccions que s’acaben de posar de manifest en 
l’informe emès per la responsable del contracte.  

 Cal que l’import atribuït a cada centre de treball dins de la factura 
s’especifiqui les hores treballades i el preu hora del mateix; no procedint a 
facturar centres de treball que romanen tancats, com pex la piscina d’estiu 
els mesos d’hivern.  

 
SEGON.- Requerir a l’empresa a fi que aporti un mitjà de prova fiable de les hores 
realment realitzades per les seves treballadores a partir del mes de JUNY de 2019 (no 
és de rebut el fixatge manual que actualment s’està aportant), cas contrari: 
- es considerarà com a falta molt greu objecte de penalitat degut a que hi ha una falta 
en la prestació del servei.  
- I d’altra banda, es procedirà a la devolució de la facturació fixa atès que es 
considerarà que de les hores facturades tenint en compte la poca fiabilitat a la que 
s’ha fet esment, se li ha d’aplicar una reducció encara major a la proposada pel mes de 
marc, tenint en compte que l’estimació d’hores treballades és inferior a les 
presentades com a treballades.  
 
TERCER.- D’acord amb la clàusula 2.1.3.4 del plec de clàusules administratives es 
sol·licita a la mercantil, el canvi de netejadores dels següents centres de treball: 

- piscina municipal, pels motius que s’han anat exposant en aquest informe, 
annexos i queixes reiterades per part del responsable de centre.  

- Llar d’infants, per les queixes de la responsable de centre i falta de netedat en 
un espai tan delicat on els usuaris són nadons de 0 a 3 anys.  

A fi que l’adjudicatari els retiri fora de les dependències de l’Ajuntament i les reemplaci 
per altres amb suficient capacitat per a la tasca a executar. L’adjudicatari s’haurà de 
fer càrrec de les despeses econòmiques que es puguin derivar d’aquest fet.  
 



 
 
 

QUART.- Notificar el present acord a l’interessat.  
 
CINQUÈ.- Comunicar el present acord als responsables dels centres de treball.  
 
 
 
I, no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. 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 
 
 
 


