
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 

25 DE JULIOL DE 2019 
 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2019000015 

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 25 de juliol de 2019 

Hora d’inici:  19:30 h 

Hora de fi: 19:37 h 

Lloc: sala de juntes 

 

Hi assisteixen:  

Jordi Pibernat Casas, 1r Tinent Alcalde 

Rosa M. Torns Vila, 2n Tinent Alcalde 

Albert Roura Ferrer, 3r Tinent Alcalde 

 

Amb veu i sense vot: 

 

Ignacio López Salvador, secretari 

 

 

Desenvolupament de la sessió.  

 

Una vegada comprovada pel secretari 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 14 de 4 de juliol de 2019, per unanimitat dels 

assistents. 

 

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

- 

 

3.0.- Contractació 

 

3.1.- Adjudicació del contracte de servei de revisió, neteja i manteniment de cobertes dels 

edificis de titularitat municipal d’Anglès 
 

Antecedents 

1. Per acord de la Junta de Govern celebrada en la sessió extraordinària de 23 de maig de 

2019, es va aprovar l'expedient de contractació del servei de revisió, neteja i manteniment 

de cobertes dels edificis de titularitat municipal d’Anglès, aprovant els plecs de clàusules 

administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir-lo, amb un 

pressupost de licitació de 38.320,9 euros (IVA inclòs), referit a dues anualitats.  



 
 

 

2. Tramitat el procediment, la mesa de contractació, reunida en data 20 de juny de 2019, ha 

proposat a l’òrgan de contractació, com adjudicatària del present contracte l’empresa 

SERVICIOS EMPRESARIALES DEL MARESME, SL, amb NIF: B65824799 en la seva oferta en 

el preu de 16.720,05 euros, referit a una anualitat, així com la següent classificació de 

proposicions, en ordre descendent: 

Ordre Empresa Puntuació 

1 SERVICIOS EMPRESARIALES DEL MARESME, SL. NIF: B65824799 50 

 

3. La Mesa, en data 01 de juliol de 2019, va procedir a requerir a l’empresa que ha obtingut 

la millor puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per tal que constituís i la garantia 

definitiva, així com per tal que aportés el compromís al qual es refereix l’article 75.2 i la 

documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s’hagués 

compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 76.2; i tot això 

en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’enviament de la comunicació. 

4. El 09 de juliol de 2019 es va rebre per part de l’empresa SERVICIOS EMPRESARIALES DEL 

MARESME, SL la petició de constituir garantia definitiva mitjançant la retenció de preu 

prevista a la clàusula 16.2.d dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars.  

5. Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia emès en data 17 de juliol de 2019. 

Fonaments de dret 

Primer.- Considerant allò previst als articles 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP 2017-, i de conformitat amb allò previst a 

la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic -LCSP 2017-, l’òrgan competent per a l’adjudicació és la Junta de Govern per 

delegació del Decret d’alcaldia número 612 de 25 de juny de 2019, que es va donar compte 

al plenari de 27 de juny del mateix any.  

 

Segon.- Articles 151 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic – LCSP 2017-. 

 

La Junta de Govern Local adopta el següent 

ACORD: 

Primer.- Declarar vàlid l'acte de licitació. 

Segon.- Tenir per constituïda la garantia definitiva d’acord amb el que s’estableix als plecs, la 

qual s’efectuarà mitjançant la retenció de preu sol·licitada en data 09 de juliol de 2019 i 

prevista al punt 16.2.d dels PCAP, sense perjudici que el contractista, en qualsevol moment, 

pugui presentar un aval bancari en substitució. 

Tercer.- ADJUDICAR el contracte de de servei de revisió, neteja i manteniment de cobertes 



 
 

 

dels edificis de titularitat municipal d’Anglès a l’empresa SERVICIOS EMPRESARIALES DEL 

MARESME, SL, amb NIF: B65824799 per ser l’oferta amb més puntuació total obtinguda, pel 

preu del manteniment preventiu anual de 16.720,05 euros, referit a una anualitat, amb un 

termini de dues anualitats, amb la possibilitat de prorrogar-lo fins un màxim de dos anys 

(1+1). El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. Els preus unitaris per 

cadascun dels edificis són els que es detallen a continuació: 

Núm. Nom de l’edifici Preu per 

coberta € 

1 Ajuntament (Can Cendra) 386,94 

2 Aula de música i sala d'exposicions (antigues Escoles) 144,48 

3 Biblioteca Joaquim Bauxell 165,56 

4 Ca la Silvana (antic Hospital dels pobres de Jesucrist) 73,17 

5 Camp de futbol (grada) 101,07 

6 Centre Cívic (Arcada de Can Verdaguer) 119,06 

7 Escola Pompeu Fabra 2.136,24 

8 Estació jove -Policia municipal (antiga Estació del tren Olot- 

Girona) 

186,03 

9 Hotel d’entitats 81,23 

10 Llar d’infants 570,49 

11 Local juvenil (antiga seu Creu Roja) 83,71 

12 Naus Burés (nau sud, vapor, meitat nau tallers, 

central hidroelèctrica) 

5.107,14 

13 Pavelló municipal i piscina 1.568,85 

14 Cementiri Nou (grups de nínxols i edificis auxiliars) 887,98 

 

Quart.- Comprometre la despesa de 16.720,05 € del contracte de l’exercici actual amb 

càrrec a les aplicacions pressupostaries del Pressupost municipal en vigor que es detallen a 

continuació: 

- 920 21200, reparació edificis municipals. 

- 3321 21200, conservació i manteniment biblioteca nova. 

- 342 21200, manteniment piscina i instal·lacions esportives.   

- 323 21200 reparació escola. 



 
 

 

- 323 21201 conservació i manteniment llar d’infants. 

- 164 21200, reparació i conservació cementiri. 

- 132 21200 reparació edificis i materials PM. 

Cinquè.- Comprometre la despesa per import 16.720,05 € per l’any 2020, condicionat a la 

condició suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions 

que se’n derivin. 

Sisè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè, d’acord amb la clàusula 19.2 del PCAP, 

un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils des que es remeti a les 

empreses licitadores la notificació de l’adjudicació, procedeixi a la formalització, amb 

mitjans electrònics, del contracte. 

Setè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè, anualment, aporti a l’Ajuntament, 

fotocòpia del rebut acreditatiu de la renovació de l’assegurança de responsabilitat civil. 

Vuitè.- Facultar l'alcaldessa presidenta perquè en representació de l'Ajuntament d'Anglès 

formalitzi el present contracte amb l'adjudicatari en document administratiu. 

Novè.- Posar a disposició dels licitadors no adjudicataris la documentació que acompanya les 

seves proposicions, una vegada hagin transcorregut els terminis d'interposició de recursos 

contra l'acord d'adjudicació sense que se n'hagin interposat. 

Desè.- NOTIFICAR el present acord d'adjudicació a les empreses licitadores i PUBLICAR 

l'adjudicació i formalització del contracte a la plataforma de Contractació Pública de la 

Generalitat de Catalunya, i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya 

només la formalització. 

Onzè.- COMUNICAR el present acord d'adjudicació al departament d'intervenció de la 

corporació, així com als responsables del contracte, pel seu coneixement i efectes oportuns. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat dels assistents 

 

 

 

 

3.2.- Adjudicació del contracte del servei d'assistència tècnica per a la redacció del 

projecte bàsic i executiu d'obres de la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions, 
la direcció d'obra d'aquesta instal·lacions, projecte elèctric per la legalització 
d'aquesta instal·lació, i el projecte d'activitat, de l'edifici municipal de Can 
Verdaguer destinat a Centre Cívic. 
 

Antecedents 

1. Per acord de la Junta de Govern celebrada en la sessió extraordinària de 23 de maig de 

2019, es va aprovar l'expedient de contractació del servei d'assistència tècnica per a la 



 
 

 

redacció del projecte bàsic i executiu d'obres de la instal·lació elèctrica i de 

telecomunicacions, la direcció d'obra d'aquesta instal·lacions, projecte elèctric per la 

legalització d'aquesta instal·lació, i el projecte d'activitat, de l'edifici municipal de Can 

Verdaguer destinat a Centre Cívic, aprovant els plecs de clàusules administratives particulars 

i de prescripcions tècniques que hauran de regir-lo, amb un pressupost de licitació de 

7.502,00 euros (IVA inclòs). 

2. Tramitat el procediment, la mesa de contractació, reunida en data 20 de juny de 2019, ha 

proposat a l’òrgan de contractació, com adjudicatària del present contracte l’empresa 

ENGIVERT 41, SL, amb NIF: B66712563 en la seva oferta en el preu de 5.989,50 euros, així 

com la següent classificació de proposicions, en ordre descendent: 

Ordre Empresa Puntuació 

1 ENGIVERT 41, SL, NIF: B66712563 82,58 

2 ENGINYERIA EDIFICACIO I MEDI AMBIENT, SL, NIF: B55156012 63 

 

3. La Mesa, en data 01 de juliol de 2019, va procedir a requerir a l’empresa que ha obtingut 

la millor puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per tal que constituís i la garantia 

definitiva, així com per tal que aportés el compromís al qual es refereix l’article 75.2 i la 

documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s’hagués 

compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 76.2; i tot això 

en el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’enviament de la comunicació. 

4. El 09 de juliol de 2019 es va rebre per part de l’empresa ENGIVERT 41, SL la constitució 

de la garantia definitiva, per import de 299,47 euros, corresponent al 5 % del preu final ofert, 

d’acord amb la clàusula L del Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

5. Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia emès en data  23 de juliol de 2019. 

Fonaments de dret 

Primer.- Considerant allò previst als articles 308 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP 2017-, i de conformitat amb allò previst a 

la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic -LCSP 2017-, l’òrgan competent per a l’adjudicació és la Junta de Govern per 

delegació del Decret d’alcaldia número 612 de 25 de juny de 2019, que es va donar compte 

al plenari de 27 de juny del mateix any.  

 

Segon.- Articles 151 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic – LCSP 2017-. 

 

La Junta de Govern Local adopta el següent 

ACORD: 



 
 

 

Primer.- Declarar vàlid l'acte de licitació. 

Segon.- Tenir per constituïda la garantia definitiva, per import de 299,47 euros, corresponent 

al 5 % del preu final ofert, d’acord amb la clàusula L del Plec de Clàusules Administratives 

Particulars.  

Tercer.- ADJUDICAR el contracte de servei d'assistència tècnica per a la redacció del projecte 

bàsic i executiu d'obres de la instal·lació elèctrica i de telecomunicacions, la direcció d'obra 

d'aquesta instal·lacions, projecte elèctric per la legalització d'aquesta instal·lació, i el projecte 

d'activitat, de l'edifici municipal de Can Verdaguer destinat a Centre Cívic a l’empresa 

ENGIVERT 41, SL, amb NIF: B66712563 per ser l’oferta amb més puntuació total obtinguda, 

pel preu 5.989,50 euros, amb un termini d’una anualitat. El contracte es perfeccionarà amb 

la seva formalització.  

Quart.- Comprometre la despesa de 5.989,50 € del contracte de l’exercici actual amb càrrec 

a l’aplicació pressupostaria 933 63202 del Pressupost municipal en vigor. 

Cinquè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè, d’acord amb la clàusula 19.2 del PCAP, 

un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils des que es remeti a les 

empreses licitadores la notificació de l’adjudicació, procedeixi a la formalització, amb 

mitjans electrònics, del contracte. 

Sisè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè, anualment, aporti a l’Ajuntament, 

fotocòpia del rebut acreditatiu de la renovació de l’assegurança de responsabilitat civil. 

Setè.- Facultar l'alcaldessa presidenta perquè en representació de l'Ajuntament d'Anglès 

formalitzi el present contracte amb l'adjudicatari en document administratiu. 

Vuitè.- Posar a disposició dels licitadors no adjudicataris la documentació que acompanya les 

seves proposicions, una vegada hagin transcorregut els terminis d'interposició de recursos 

contra l'acord d'adjudicació sense que se n'hagin interposat. 

Novè.- NOTIFICAR el present acord d'adjudicació a les empreses licitadores i PUBLICAR 

l'adjudicació i formalització del contracte a la plataforma de Contractació Pública de la 

Generalitat de Catalunya, i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya 

només la formalització. 

Desè.- COMUNICAR el present acord d'adjudicació al departament d'intervenció de la 

corporació, així com als responsables del contracte, pel seu coneixement i efectes oportuns. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat dels assistents 

 

 

 

 



 
 

 

 

4.0.- Urbanisme. Llicències. Medi ambient. 

 

4.1.- Aprovació inicial projecte obertura i manteniment de les franges peerimetrals 

de prevenció incendis 

 
Antecedents 

 

1. Amb l’ofici de data 1 de juny de 2018 el Diputat delegat de Medi Ambient de la 

Diputació de Girona, el Sr Lluís Costabella i Portella, va trametre el Projecte 

d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció d’incendis i de les 

parcel·les interiors i zones verdes d’Anglès, subscrit per l’enginyer de monts, Sr. 

Claudi Racionero i Cots i per l’enginyer agrònom, Sr. Joan Bastons i Prat, el maig de 

2018, així com el disc compacte amb la documentació en format digital. 

 

2. Aquest projecte s’ha redactat pel Pla de Serveis d’Assistència en Matèria d’Incendis 

del serveis de Medi Ambient de la Línia 3 “Redacció del projecte executiu per a la 

realització de les franges exteriors de protecció per a la prevenció d’incendis en nuclis 

urbans i urbanitzacions segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de 

mesures de prevenció dels incendis forestals modificada per la Llei 2/2014, de 27 de 

gener de 2014”. 

 

L’objectiu general d’aquest projecte és,  

a) la definició de les actuacions sobre la vegetació que cal executar a les franges 

perimetrals de protecció del municipi d'Anglès, així com a les parcel·les i zones 

verdes interiors per a millorar la seguretat de les persones, el patrimoni i 

infraestructures, i disminuir el risc de propagació d’un incendi cap a l’interior del 

nucli urbà o urbanització.  

b) la definició dels treballs que cal executar a la franja perimetral de baixa 

combustibilitat definida segons el plànol de delimitació per a la prevenció 

d'incendis forestals del municipi d'Anglès, concretament dels nuclis urbans i 

urbanitzacions situades en sòl urbà o urbanitzable i que estiguin a menys de cinc-

cents metres de terrenys forestals, per tal millorar la seguretat de les persones, 

habitatges i infraestructures.  

c) la definició dels treballs que cal executar per a reduir els riscos provocats per un 

incendi forestal de les parcel·les interiors sense edificar i les zones verdes. 

 

3. En la fase prèvia a la tramitació del Projecte s’ha sol·licitat informe a l’ACA, que ha 

estat emès en data 11-04-2019 en sentit favorable amb condicions i amb una 

vigència de 12 mesos.  

 

4. El projecte ha estat degudament informat pel Tècnic de medi ambient del Consell 

Comarcal de la Selva, el Sr. Ricard Grabulosa (REE2019011870 de 21-05-2019) . En 

el seu informe de data 21-05-2019 conclou : 

 

“…/  

Conclusions_______________________________________________________ 

 

Els continguts del Projecte d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de 

prevenció d’incendis i de les parcel·les interiors s’ajusten al model elaborat per la 

Diputació de Girona. 

 

La delimitació dels subjectes obligats no ha patit modificacions respecte al plànol de 

delimitació. 



 
 

 

 

El projecte afecta als següents subjectes obligats del Plànol de delimitació: 

 

Núm id. 

Plànol 

delimitació 

Nom polígon  obligat Element a 

protegir 

Sup. Total 

(ha) 

Sup. 

Actuació 

(ha) 

1 Nucli d’Anglès Nucli 20,87 7,78 

2 Fusteria Sureda Instal·lació 1,09 0,10 

3 Industrias José Esteba SA Instal·lació 2,04 1,07 

4 Antex/Depuradora Instal·lació 4,58 1,14 

Superfície total 28,58 10,15 

 

Concepte Número Sup. (ha) 

Parcel·les interiors i zones verdes inventariades 117 10,70 

Parcel·les interiors a tractar 14 1,08 

Zones verdes a tractar 7 1,27 

 

El pressupost dels treballs descrits en franges perimetrals, parcel·les interiors i zones 

verdes és el següent: 

 

Concepte Import € 

Franja nucli d’Anglès 27.857,79 

Franja Fusteria Sureda 216,27 

Franja Industrials José Esteba SA 4.215,82 

Franja Antex/Depuradora 5.605,07 

Parcel·les no edificades  1.526,39 

Zones verdes 3.184,09 

Pressupost d’execució material 42.605,43 

Despeses generals 13% 5.538,71 

Benefici industrial 6% 2.556,33 

Subtotal 50.700,46 

IVA 21% 10.647,10 

Pressupost d’execució per contracte 61.347,56 

 

El projecte també preveu el pressupost de manteniment de les franges perimetrals 

en les anualitats posteriors a l’obertura. 

 

Concepte  Import € 

Franja nucli d’Anglès 8424,21 

Franja Fusteria Sureda 173,02 

Franja Industrials José Esteba SA 982,28 

Franja Antex/Depuradora 1887,48 

Pressupost d’execució material 11466,99 

Despeses generals 13% 1490,71 

Benefici industrial 6% 688,02 

Subtotal 13645,72 

IVA 21% 2865,60 

Pressupost d’execució per contracte 16511,32 

 

Proposta 

_____________________________________________________________________                 

 



 
 

 

Vist que el contingut del projecte s’ajusta a les necessitats per donar compliment a 

les obligacions derivades de la Llei 5/2003 de prevenció d’incendis forestals, es 

proposa l’aprovació del Projecte d’obertura i manteniment de les franges perimetrals 

de prevenció d’incendis i de les parcel·les interiors, redactat per Ecafir, dins el Servei 

de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Girona.” 

 

5. El plànol de delimitació aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament en data 23 de  

juny de 2015 es veu modificat per aquest projecte, per la qual cosa caldrà aprovar 

també la seva modificació. 

 

Fonaments de Dret 

 

PRIMER.- Legislació aplicable  

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

 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 

de la Llei de Contractes del Sector Públic –TRLCSP-. 

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova Reglament General de la 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques -RGLCAP-. 

 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-. 

SEGON.- Consideracions jurídiques  

Conforme allò previst als 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, tenen la 

consideració d’obres locals aquelles que executen les Entitats Locals per prestar els serveis 

de la seva competència. Les obres poden ser ordinàries o d’urbanització, regint-se aquestes 

últimes pel que disposa la legislació urbanística. 

 

El projecte d’obres haurà de contenir, com a mínim, la documentació prevista a l’article 

235.1 i aprovar-se conforme el procediment previst a l’apartat 2n del mateix precepte.  

És d'aplicació el Decret 179/1995, de 13 de juny, el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 

dels Ens Locals –ROAS-, que regula les obres ordinàries locals, amb exclusió de les de 

caràcter urbanístic, que són objecte de regulació sectorial. 

 

De conformitat amb l’article 13 els projectes es referiran necessàriament a obres completes, 

entenent que tenen aquesta condició les obres susceptibles de ser lliurades a l’ús general o 

al servei corresponent, sense perjudici de les ampliacions de què posteriorment puguin ser 

objecte, i comprendran els elements que siguin precisos per a la utilització de l’obra, incloses 

les instal·lacions. 

 

El projecte s'ha redactat per facultatiu amb titulació adequada per raó del tipus de l’obra de 

què es tracta.  

 

De conformitat amb allò previst als articles 18 i 19 els diferents documents que en el seu 

conjunt constitueixin el projecte es defineixen de forma que un facultatiu competent diferent 

del seu autor pugui dirigir, segons el mateix, els treballs d’execució de les obres;  

 

L'article 36 del ROAS estableix que quan els projectes d’obres no hagin estat elaborats pels 

serveis tècnics de la pròpia Entitat Local o d’altra administració, els serveis esmentats els 



 
 

 

examinaran i emetran informe sobre el compliment de la normativa i prescripcions que 

regulin la matèria. L’informe serà previ a la tramitació del projecte. 

 

Relació de béns i drets afectats per l’establiment d’una servitud forçosa 

 

Tal com es recull a l'article 6 de la Llei 5/2003, en els terrenys inclosos en la franja de 

protecció que no pertanyen a la urbanització s'hi estableix una servitud per a accedir a 

aquesta i fer-hi els treballs sobre la vegetació necessaris. No obstant, cal sol·licitar 

autorització als propietaris per entrar i actuar en una parcel·la privada. 

 

El projecte preveu la indemnització de les servituds forçoses amb un cost total de 8.093,43€ 

pel sector Nucli antic; 424,16€ pel sector Fusteria Sureda; 790,01€ pel Sector Industrias 

José Esteba SA; i 1.776,16€ pel Sector Antex/Depuradora.  

 

No es requereix de l’obertura o manteniment de vies de servei. La totalitat de les superfícies 

on cal actuar són accessibles a través de la xarxa viària existent. 

 

TERCER.- Procediment a seguir  

 

La tramitació dels projectes d’obres locals ordinàries s’ajustarà al procediment previst als 

articles 37 i 38 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis de les entitats locals –ROAS-, a tenor del qual: 

 

Acord d’aprovació inicial. L’aprovació correspondrà als diferents òrgans de les entitats locals, 

segons la distribució de competències; no obstant això, quan la seva execució comporti 

l’expropiació forçosa, la seva aprovació correspondrà al Ple. 

 

Informació pública, durant un mínim de 30 dies hàbils, durant els quals es podrà examinar el 

projecte i formular les al·legacions pertinents. 

 

Quan així ho exigís la legislació sectorial per raó del tipus d’obra de què es tracti, 

simultàniament se sotmetrà a informe o autorització d’altres Administracions i es notificarà 

individualment a les persones directament afectades que figurin en la relació a què es 

refereix l’article 31. A més, hauran de complir-se els tràmits que la normativa sectorial 

imposi. La no emissió dels informes dins dels terminis concedits donarà lloc a què 

prossegueixin les actuacions sempre que aquells no siguin determinants per a l’aprovació 

del projecte.  

 

Els plànols i documents sotmesos al tràmit d’informació pública seran diligenciats per la 

Secretaria General, fent constar en ells que han estat aprovats inicialment. 

 

Aprovació definitiva en el termini de sis mesos a comptar de l’aprovació inicial. La manca de 

resolució dins d’aquest termini comportarà la caducitat del procediment i l’arxivament de les 

actuacions dins dels trenta dies següents a la finalització de l’esmentat termini. 

 

L’acord d’aprovació definitiva del projecte es publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al 

Butlletí Informatiu Local, si existís, i s’inserirà al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

En tot cas, l’execució de les obres locals ordinàries anirà precedida de l’elaboració, aprovació 

i replanteig, si procedeix, del projecte tècnic corresponent, llevat de les obres de reparació 

menor i de conservació, i de la suficient i adequada consignació pressupostària. 

 

Òrgan competent: D’acord amb l’article 53.2 del TRLMRLC l’alcaldessa és competent per 

aprovar els projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la seva  contractació i 

estiguin previstos en el pressupost;  



 
 

 

Les facultats per contractar dels diferents òrgans municipals venen regulades a la Disposició 

Addicional Segona de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic –TRLCSP. De 

l’esmentada Disposició Addicional Segona es desprèn que correspon a l’Alcaldia acordar 

l’adjudicació de contractes quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del 

Pressupost del respectiu Ajuntament, ni l’import de sis milions d’euros.  

 

En cas que aquest projecte estigui previst en el pressupost, la competència per a la seva 

aprovació correspondrà a la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldessa segons 

Decret de 19 de juny de 2015. 

 

En relació a la situació del govern en funcions es considera que la tramitació d’aquest 

projecte entra dintre de les funcions d’administració ordinària, permeses a la llei electoral. 

 

La Junta de Govern Local adopta el següent 

ACORD: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el “Projecte d’obertura i manteniment de les franges 

perimetrals de prevenció d’incendis i de les parcel·les interiors i zones verdes d’Anglès” 

redactat per l’enginyer de monts Claudi Racionero i Cots i l’enginyer Agrònom Joan Bastons i 

Prat de l’empesa ECAFIR, SL Enginyeria Ambiental, i finançat per la Diputació de Girona, que 

comporta la modificació del plànol de delimitació aprovat definitivament per l’Ajuntament en 

data 23 de juny de 2015 per gaudir d’un major grau de precisió i detall. 

SEGON.- Exposar al públic l’esmentat projecte durant el termini de 30 dies hàbils mitjançant 

un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya i a l’e-tauler de la Corporació, per tal de que qualsevol persona interessada 

pugui examinar-lo i formular-hi al·legacions i/o reclamacions al respecte, de conformitat amb 

el que estableix l’article 37 del ROAS al Departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, de 

dilluns a divendres durant l’horari d’atenció al públic (9h-14h).  

TERCER.- Notificar individualment aquest acord a les persones afectades per l’ocupació de 

les seves parcel·les incloses en l’Annex I i l’Annex II (parcel·les interiors), excepte en aquells 

on els treballs ja han estat executats, de conformitat amb el que estableixen els articles 31 i 

37 del ROAS. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

5.0.- Assumptes econòmics. 

 

6.0.- Assumptes de tràmit. 

 

7.0.- Assumptes urgents. 

 

7.1.- Modificació l’acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 2019 i les bases 

reguladores del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’Agent de la Policia 

Local deixant sense afectes la creació una borsa d’interins. 

 

Text: 

Antecedents  

Mitjançant acord en sessió extraordinària de Junta de Govern de 23 de maig de 

2019, pel qual es varen aprovar per unanimitat dels assistents les bases reguladores 

del procés selectiu per a provisió d’una plaça d’agent de la policia local i la 



 
 

 

constitució d’una borsa per efectuar nomenaments de caràcter temporal per proveir, 

mitjançant nomenament interí o comissió de serveis, totes les vacants existents 

idèntiques a les places convocades, durant el període de dos anys, amb els candidats 

que hagin superat les puntuacions mínimes però s’hagin quedat sense plaça.  

 

Vist la sentència número 828/2019 del Tribunal Suprem de la (Sala contenciosa  

administrativa, secció quarta), de 14 de juny de 2019, relatiu a l’afectació pel que fa 

als agents interins de Policia Local, sobre la impossibilitat que aquests exerceixin 

funcions d’autoritat.   

 

Vist el comunicat de la Subdirecció General de Coordinació de la Policia de 

Catalunya, de 9 de juliol de 2019, pel qual es pronuncia sobre la sentència 

anteriorment esmentada.  

 

Fonaments de Dret 

- Sentència número 828/2019 del Tribunal Suprem de a (Sala de lo contenciosa  

administrativa, secció quarta), de 14 de juny de 2019.   

 

La Junta de Govern Local adopta el següent 

ACORD: 

PRIMER.- Modificar l’acord de Junta de Govern Local de 23 de maig de 2019 així 

com, les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’Agent 

de la Policia Local pel sistema de concurs posició, publicades al BOP número 112 

d’11 de juny de 2019, en el sentit que l’objectiu de la convocatòria és només la 

provisió d’una plaça d’Agent de policia funcionari de carrera i deixar sense afectes la 

creació una borsa d’interins. 

 

SEGON. – Publicar el següent acord al BOP, a la pàgina web de l’Ajuntament, a l’e-

tauler i un extracte al DOGC.  

 

TERCER . – Comunicar el següent acord als representants sindicals.  

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

L’alcalde accidental aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta 

i la certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la 

presidenta amb mi. 

 

Signat electrònicament, 
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