
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

.: Número : 8

.: Caràcter : ordinària

.: Tipus :  Junta de Govern

.: Data :  19.04.2018

.: Lloc : Ajuntament d'Anglès

.: Hora d'inici:  19:30 hores

.: Hora d'acabament:: 20:40 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 6 i  7 de dates 15 de març i  5 d’abril  de 2018,  per
unanimitat dels assistents.

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

-

3. - Contractació

3.1.-

Tema: Declarar deserta la licitació del servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament d'Anglès

Antecedents

1. La Junta de Govern Local de la corporació, en la sessió celebrada el passat 27 de febrer de 2018, va

procedir  a  l'aprovació  de  l'expedient  de contractació  del  servei  de  prevenció  de  riscos  laborals  de

l'Ajuntament d'Anglès, mitjançant procediment obert amb varis criteris d'adjudicació valorables de forma

automàtica i tramesa ordinària.

2. En data 07 de març de 2018 es va procedir a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Girona i a la

Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, obrint així el procediment.

3. Tramitat el procediment, la mesa de contractació, reunida en acta públic en data 10 d'abril de 2018, va

procedir a l'obertura de l'oferta econòmica on comprova que l'oferta supera el preu de licitació i es proposa

declarar deserta aquesta licitació.

Fonaments de dret

Primer.- La competència per a l'adjudicació del contracte correspon a la Junta de Govern Local

segons allò establert en la Disposició Addicional 2a del TRLCSP.
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Segon.-  Articles 151 i  161 del  Reial  Decret  Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  pel  qual

s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Tercer.- Els articles 10, 18, 20, 138, 151 i 157 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de

Novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Quart.-  El  Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei

30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

La Junta de Govern Local adopta el següent

ACORD:

Primer.- Declarar deserta la licitació del contracte «Servei de prevenció de riscos laborals de l'Ajuntament

d'Anglès», el codi del contracte del qual és: 1403.04/2018, atès que no s'ha presentat cap oferta.

Segon.- Publicar la present resolució a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat

de Catalunya.

3.2

TEMA:  Requeriment  de  documentació  administrativa  del  contracte  del servei  de  monitors  i

socorristes de la piscina municipal 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 monitors i  socorristes de la piscina municipal  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 vuitanta-cint mil euros anuals (85.500,00 €),  IVA exclòs.

2. Tramitat el procediment, la mesa de contractació, reunida en data 10 d'abril de 2018, ha proposat a

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

empresa: AUNAR GROUP 2009, SL,
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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.- REQUERIR a l'empresa licitadora AUNAR GROUP 2009, SL, per tal que, dins del termini de 10 dies

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

ORDRE LICITADOR Socorrisme Monitoratge Coordinació anual (IVA exclòs) Preu Millores TOTAL

1 12,1 4450 53845 16,05 1200 19260 19,16 80 1532,8 74637,8 60,00 40 100,00

2 12,76 4450 56782 16,7 1200 20040 80 0 76822 58,29 40 98,29

3 12,9 4450 57405 17,2 1200 20640 19 80 1520 79565 56,28 40 96,28

4 13,53 4450 60208,5 15,38 1200 18456 16,58 80 1326,4 79990,9 55,98 40 95,98

5 13,5 4450 60075 17,13 1200 20556 18,13 80 1450,4 82081,4 54,56 40 94,56

6 14 4450 62300 18 1200 21600 20 80 1600 85500 52,38 40 92,38

Oferta econòmica més baixa:
74.637,80 €

AUNAR 
GROUP 2009, 
SL

SPORTGEST 
ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA

META 
GESTIÓN 
TARRACO, SL

LLOP GESTIÓ 
ESPORTIVA, 
SL

DIVERSPORT, 
SL

CLUB 
WATERPOLO 
ANGLÈS



a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l'empresari: Document Nacional d’Identitat, si es

tracta d’una persona física, o l’escriptura de constitució o de modificació de la societat, en cas d’ésser una

persona jurídica, degudament inscrita al Registre Mercantil.

b) Poder, degudament verificat, en cas d’actuar en representació d’una persona jurídica: 

• Els que compareguin o firmin ofertes en nom d'un altre, presentaran còpia notarial del poder de

representació, validat per l’Ajuntament:

• Si el candidat fos persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil,

quan sigui exigible legalment.

• Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, haurà d'acompanyar fotocòpia

compulsada administrativament o testimoni notarial del seu document nacional d'identitat.

c) Documents que justifiquin el compliment dels requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o

professional, d’acord amb el que preveu l'apartat G del quadre resum d'aquest plec:

• Solvència  econòmica  i  financera  mitjançant  l’aportació  de  qualsevol  dels  documents  que  a

continuació s’assenyalen:

Tenir contractada una assegurança d’indemnització per riscos professionals, que cobreixi

els riscos tant civils com professionals que se’n puguin derivar de l’execució del contracte,

amb  un  termini  mínim  de  vigència  per  la  durada  del  contracte  i  les  seves  possibles

pròrrogues, fins a la liquidació del contracte i un capital mínim assegurat de 300.000,00 €

per sinistre i any.

• Solvència tècnica en els següents aspectes: (s’han de complir tots) 

Els  requisits  mínims  de  solvència  tècnica  o  professional  exigits  en  aquest  contracte  son  els

següents (s'han de complir tots)

a)  Indicació  del  personal  tècnic  o  les  unitats  tècniques  integrades  o  no  a  l’empresa,

participants en el contracte, especialment les encarregades del control de qualitat.

b) Les titulacions acadèmiques i professionals del personal responsable de l'execució del

contracte. S’haurà d’acreditar que el responsable tingui la titulació de tècnic superior en

PRL i complir els requisits que marca els articles 18 i 19 del RD 39/1997.

Al  tractar-se  d'un  contracte  de  serveis  en  que  l'objecte  no  es  troba  inclòs  en  l'àmbit  de

classificació, els licitadors podran acreditar la seva solvència indistintament, mitjançant la seva

classificació en el grup i subgrup i la categoria de classificació corresponents al  contracte que
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s'especifica a continuació o bé, acreditant el  compliment dels requisits específics de solvència

exigits anteriorment.

La classificació per aquesta contractació és:

Grup M Subgrup 6

Els  requeriments  de  solvència  econòmica  i  financera  i  tècnica  i  professional  tenen  caràcter

selectiu, per tant el seu incompliment suposa l'exclusió de l'empresa.

Si l'empresa es trobés pendent de classificació i aquesta fos necessària, s'haurà d'aportar el document

acreditatiu d'haver presentat la corresponent sol·licitud per a això, havent de justificar estar en possessió

de la classificació exigida en el  termini  previst  en les normes de desenvolupament del  TRLCSP per a

l'esmena de defectes o omissions en la documentació.

d) Les empreses estrangeres presentaran declaració de sotmetre's a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals

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

sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre

al candidat.

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

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

f) Abonament de les despeses dels anuncis de licitació d'acord amb la clàusula 2.3 «Despeses a càrrec de

l’adjudicatari» del PCAP (fins un màxim de 600,00 €). Aquest import ascendeix a 71,82 €.

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.

3.3.

TEMA:  Contracte de serveis d'obertura de tres trams concrets de franges perimetrals de protecció

d'incendis forestals i la neteja puntual d'una finca municipal dintre del nucli de població d'Anglès.

Antecedents
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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.

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 1721 22699 «pla de prevenció

d'incendis del pressupost municipal vigent.

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 (només el preu),

es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un procediment obert simplificat

abreujat, tal com es troba previst a l'article 159.6 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
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ACORD:

Primer.- AROVAR l'expedient de contractació del Servei d'obertura de 3 trams de la franja perimetral de

prevenció  d’incendis  forestals  i  d’una parcel·la  interior  de titularitat  municipal,  amb un pressupost  de

licitació de 11.430,82€, més IVA i amb un sol criteri d'adjudicació que serà 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 13.831,29€ amb càrrec a la partida 1721 22699 «pla de prevenció

d'incendis» del pressupost municipal vigent.

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

criteri d'adjudicació i tramitació ordinària.

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

d'ofertes que serà de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació; així mateix, publicar al tauler

d'edictes municipal.

4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

4.1

TEMA: Aprovació de la certificació NÚM.5 de les obres d'ampliació de voreres – actuació núm.1

Projecte de Millora del Nucli Antic

Antecedents

1. Vist l'expedient de contractació  de les obres d’ampliació de voreres del Barri Antic (actuació núm. 1) la

societat ARTíFEX INFRAESTRUCTURES, SL, amb NIF B65675365, va resultar l’adjudicatària de les obres

per un import total de 341.434,17€ (282.177,00 + 59.257,17€ IVA ).

2. Vista la certificació d'obra núm. 5 presentada per la mercantil  ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, SL  amb

data 12 d’abril de 2018 i RE 1343-1 en triplicat exemplar, per un import de 28.538,01€  corresponent a

les obres realitzades durant el mes de febrer de 2018. S'adjunta la factura núm. 00995 pel mateix import i

data 27 de març de 2018.

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

data 19 de març de 2018.

4. Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 12 d’abril de 2018, relatiu a la

certificació  d’obra núm. 5 presentada per la mercantil Artifex  Infraestrures, SL.
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5.  Atès  que  l’òrgan  competent  per  la  tramitació  de  l’expedient  de  la  contractació  de  les  obres  de

l’ampliació de les voreres del Barri Antic és la Junta de Govern, per delegació d’acord de Ple de 30 de maig

de 2017.

Fonaments de dret

Per acord de Ple de 30 de maig de 2017, es va delegar a  la Junta de Govern Local la competència per la

tramitació de l’expedient de la contractació de les obres de pavimentació del carrer Molí i  ampliació de

voreres, (Pla de Barris) com a òrgan de contractació 

La Junta de Govern Local adopta el següent

ACORD:

Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm. 5 de data 19 de març de 2018,  per  un import de 28.538,01€

IVA inclòs  corresponent a les despeses efectuades pels conceptes que consten a la mateixa i reconèixer

l'obligació de la despesa a l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida  corresponent del pressupost

ordinari vigent.

Segon.- Notificar  el  present  acord  a  l'interessat  i  donar  trasllat  al  departament  d'intervenció,  al  de

subvencions i als SSTT municipals. 

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

4.2

TEMA:  Autorització  execució  variant  de  línies  elèctriques  afectades  per  l’enderrocament  de

l’edificació industrial de la cantonada del carrer Nord al carrer Pius XII

1) En data 02 de novembre de 2017 l'Ajuntament d’Anglès va sol·licitar a Endesa Distribución

Eléctrica, SLU la modificació d’una instal·lació existent, per tal de poder dur  terme les tasques

d’enderroc d’una part d’un edifici entre els carrers Pius XII i Nord, al qual estan adossats una línia

de BT.

Si bé la sol·licitud ha estat formalment promoguda per l'Ajuntament d'Anglès, el cert és que s'ha realitzat el

tràmit per compte i d'acord amb del Sr. Francesc Puigdemont, actuant en representació de Puigdemont

Ribas SL, promotora de l'antiga unitat d'actuació en la que resta pendent d'enderrocar una part de l'antiga

nau industrial.
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A  aquests  efectes  es  va  autoritzar  a  Puigdemont  Ribas  SL  a  pagar  les  factures  que  generi  Endesa

Distribución Eléctrica SLU per aquesta actuació.

2) En data 02 de març de 2018 la mercantil  ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, SLU, va presentar  la

sol·licitud número 576862 GIP 180487, per realitzar les actuacions al carrer Pius XII cantonada carrer

Nord, consistent en :

DESMUNTATGE

• desmuntatge de les línies BT existents i els seus suports

MUNTATGE

• Substituir línia BT aèria existents

• Estesa de nova línia BT aèria

• Substituir suports de fusta per suports de formigó

3) En data 15 de març de 2018 l’arquitecte municipal ha emès un informe favorable a l’autorització

d’execució  de  la  variant  de  línies  elèctriques  afectades  per  l’enderroc  de  l’edificació  industrial  de  la

cantonada del carrer Nord al carrer Pius XII

«= L’enderroc és coherent amb el Planejament urbanístic i forma part de les obligacions del propietaris.

Conseqüentment s’informa favorablement a l'autorització

Fonaments de dret

POUM d’Anglès aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 19 de juliol de 2012  i

publicat en el DOC el 16 d’octubre de 2012.

La Junta de Govern Local adopta el següent

ACORD:

PRIMER.- Autoritzar  l’execució  de  la  variant  de  línies  elèctriques  afectades  per  l’enderrocament  de

l’edificació industrial de la cantonada del carrer Nord al carrer Pius XII.

SEGON.- Aprovar la liquidació corresponent d’acord amb les Ordenances fiscals vigents:

Impost de construccions, instal·lacions i obres 

Pressupost 7.809,26€ x 3,75% ICIO 

292,85
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Taxa per tramitació expedient obres menors 40,00

TOTAL 332,85€

TERCER.- Donar trasllat del present acord a la mercantil ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU; 

QUART.-  Comunicar el present acord al Sr. Puigdemont pel seu coneixement i efectes,  i al departament de

Tresoreria municipal als efectes oportuns.

5.  Assumptes econòmics

5.1

Tema: Aprovació de factures

Vist que hi ha factures enregistrades a l’ajuntament corresponent a serveis prestats per tercers que tenien

contracte però que aquest ha finalitzat.

Aquestes factures són:

Data Proveïdor Descripció Import

20/03/2018 B64171895 Servipren Sociedad

Prevención

Quota 4.3 a 3.6 1.380,47

31/03/2018 A08522955 Bonal Manteniment semàfors març 136,88

01/04/2018 A17073164 Ascensors Girona Manteniment ascensor 437,02

31/03/2018 A80364243 Clece Neteja edificis 7.465,80

31/03/2018 A80364243 Clece Neteja Llar Infants 1.529,88

Vist que els serveis s’han prestat efectivament, ja que les factures es troben conformades, i el preu de

facturació es correspon al del contracte finalitzat, sense que hi hagi un increment de preus, i per tal de no

causar un perjudici al contractista, 

Atès que hi ha consignació pressupostària suficient,
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La Junta de Govern Local adopta el següent

ACORD:

APROVAR les factures següents amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen

Data Proveïdor Descripció Import

20/03/2018 B64171895 Servipren Sociedad

Prevención

Quota 4.3 a 3.6 1.380,47 920 16209

31/03/2018 A08522955 Bonal Manteniment semàfors març 136,88 165 21000

01/04/2018 A17073164 Ascensors Girona Manteniment ascensor 437,02 920 21200

31/03/2018 A80364243 Clece Neteja edificis 7.465,80 920 22700

323 22700

342 22700

31/03/2018 A80364243 Clece Neteja Llar Infants 1.529,88 323 22700

CONFECCIONAR  el  corresponents  documents  comptables  ADO  amb  càrrec  a  les  aplicacions

pressupostàries indicades

5.2

Tema: Aprovació de factures

Vista la relació comptable d’obligacions de pagaments que ha emès l’ Intervenció Municipal, que s’adjunta

ADO/2018/20 d’import 16.452,08 euros

Vist que les factures es troben conformades pels Regidors i que hi ha consignació pressupostaria suficient.

La Junta de Govern Local adopta el següent

ACORD:

1er.- Aprovar la relació d’obligacions número 20/2018 per import de 16.452,08 euros

2òn.- Ordenar el seu pagament.
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6. Assumptes de tràmit

6.1

Tema: Modificació puntual de l'assessorament tècnic continuat per part del Consell comarcal de

la Selva en matèria d'arquitectura i urbanisme

Antecedents

1. Per acord de Junta de Govern Local que es va prendre el passat 21 d'abril del 2016,  es va acordar

l'aprovació del conveni entre l'ajuntament d'Anglès i el Consell Comarcal de la Selva, l'objecte del qual era

la  col·laboració  d'assessorament  tècnic  continuat  a  l'Ajuntament  d'anglès  en  matèria  d'arquitectura  i

urbanisme, amb una dedicació de 7 hores setmanals (dijous al matí de 8:00 a 15:00).

2. Davant de l'acumulació de feines produïda per la gestió de les obres i actuacions del Pla de Barris que

es troba en la seva darrera pròrroga l'Ajuntament d'Anglès es veu amb la necessitat d'augmentar les hores

d'assessorament tècnic continuat en matèria d'arquitectura i urbanisme fins a 30 de juny de 2018 un dia

més a la setmana.

3.  Vista  la  proposta  de  condicions  tècniques  i  econòmiques  de  l'assistència  presentada  pel  Consell

Comarcal de la Selva a raó de 14h/setmana a partir de l'1 de maig i fins al 30 de juny, per import de

2.119,20€, cost que es troba exempt d'IVA per la seva condició de taxa inclosa en les ordenances fiscals

vigents.

4. Vista l'existència de crèdit adequat i suficient a l'aplicació pressupostària 151 22706 «ASSISTÈNCIA

TÈCNICA URBANÍSTICA» del Pressupost municipal vigent.

Fonaments de dret

Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el

Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació als convenis interadministratius. 

Atès que l'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en virtut de la delegació

efectuada per Decret d'alcaldia núm. 172 de 19 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local adopta el següent

13 de 14



ACORD:

Primer.-  Aprovar  la  modificació  de  les  condicions  tècniques  i  econòmiques  de  l'assistència  oferta  pel

Consell Comarcal de la Selva en matèria d'arquitectura i urbanisme pel període comprès entre l'1 de maig i

el 30 de juny del 2018, a raó de 14 h/ setmanals i per un import de  2.119,20€.

Segon.- Aprovar la despesa i autoritzar el pagament amb càrrec a  l'aplicació pressupostària 151 22706

«ASSISTÈNCIA TÈCNICA URBANÍSTICA» del Pressupost municipal vigent.

Tercer.-  Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva, al departament municipal d'Intervenció i

Tresoreria i als serveis tècnics municipals per al seu coneixement. 

7.  Assumptes urgents.

-

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

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

L'alcaldessa,          La secretària,

Astrid Desset  Desset          Sandra Pinos Martínez
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