
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

.: Número : 10

.: Caràcter : ordinària

.: Tipus :  Junta de Govern

.: Data :  17.05.2018

.: Lloc : Ajuntament d'Anglès

.: Hora d'inici: 19.30  hores

.: Hora d'acabament: 21:30 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  9 de 3 de maig de 2018,  per unanimitat dels assistents.

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

-

3. - Contractació

3.1.-

Tema: Subministrament gasoil per l’escola Pompeu Fabra i la piscina municipal

Antecedents

En data 16 de març del 2018 per caràcter d’urgència  i  vistes les necessitats manifestades per
els encarregats de manteniment de la piscina i de l’escola de que s’ encarregui 5.000 litres de
gasoil per l’escola  i 10.000 litres de gasoil per la Piscina Municipal.

Vista la proposta del regidor de l'àrea d’obres i serveis de data 16 d’abril, es considera necessària

la contractació del subministrament de gasoil per l’escola Pompeu Fabra i per la Piscina Munici-

pal.

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

cat, amb CIF A58415779, per import de 12.175,02 euros iva inclòs el més favorable.

Pressupost presentat per Petrocat amb CIF B17315607 per import de 0,6708 euros litre iva in-
clòs.
Pressupost presentat per Petroselva per import de 0,6933 euros litre iva inclòs.
Pressupost presentat per Estació Servei Corçà SA  amb CiF A17137191  per import de 0,688 eu-
ros litre iva inclòs.

Atès que La despesa presentada no ha seguit el procediment previst a la bases 19 i 20 del  pres-
supost d’ aquest Ajuntament, pel que s’ informa desfavorablement.
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Atès que hi ha consignació suficient a la partida  342 22103 Gasoil Piscina i a la partida  323

22103 Gasoil Escola.

Fonaments de Dret

Bases 19,20 i 21 del pressupost.

Crèdit suficient en el pressupost a la partida 342 22103 gasoil Piscina i a la partida  323 22103

gasoil Escola Pompeu Fabra.

La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:

PRIMER.- Aprovar la despesa per import per import de 12.175,02 euros  iva inclòs de l’ empresa
amb CIF A58415779 Petrocat, Sociedad Catalana de Petrolis pel subministrament de Gasoil per
la Piscina i l’Escola municipal.

SEGON.- Comunicar al departament d’ intervenció per que es confeccionin els documents corres-
ponents.

3.2

TEMA: Contracte menor d'obres d'arranjament de camins per a la prevenció d'incendis forestals al

terme municipal d'Anglès.

Antecedents

1. Vista la Memòria valorada per a l'arranjament de camins estratègica per a la prevenció

d'incendis forestals al terme municipal d'Anglès, redactada per l'Enginyer Tècnic forestal

del  Consell  Comarcal  de la Selva de data 12 de març de 2018,  que compta amb un

pressupost d'execució per contracte de 9.158,12€ més 21% d'IVA (1.923,21), fent un total

de 11.081,33€.

2. Consta a l'expedient que s'han sol·licitat pressupostos a les següents empreses:

1. Arico Forest – declina presentar oferta
2. Excavacions Bassass SL – presenta pressupost per 7.318,65€ més IVA
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3. Reg-Ter S.C. - presenta pressupost per 7.394,10, més IVA.

Essent el presentat per l'empresa EXCAVACIONS BASSAS SL, amb CIF: B-17805177 el més

favorable  econòmicament,  per  import  de  7.318,65€  més  IVA  (21%),  fent  un  total  de

8.855,6€.

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

la partida pressupostària 1721 22699 «pla de prevenció d'incendis».

2. Consta a l'expedient l'informe de necessitat del contracte, s'ha comprovat que no

s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles generals de

contractació,  i  que  el  contractista  no  ha  subscrit  més  contractes  menors  que

individualment o conjuntament superin la xifra de 40.000€ en aquesta anualitat.

Fonaments de dret

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

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

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

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

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

despesa i la incorporació de la factura corresponent.

Tercer.- La Partida d'imputació de la despesa és la 1721 22699 «pla de prevenció d'incendis» del

Pressupost Municipal en vigor.

Quart.- L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de Govern Local, en virtut

d'allò disposat a la Disposició Addicional 2a de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, i el

Decret de delegacions de data 19 de juny de  2015.

La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:

Primer.-  APROVAR  la  Memòria  Valorada  per  a  l'arranjament  de  camins  per  a  la  prevenció

d'incendis  forestals  al  terme  municipal  d'Anglès,  redactada  per  l'Enginyer  Tècnic  forestal  del

Consell  Comarcal  de la Selva de data 12 de març de 2018, que compta amb un pressupost

d'execució per contracte de 9.158,12€ més 21% d'IVA (1.923,21), fent un total de 11.081,33€.
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Segon.- ADJUDICAR el contracte menor de les obres previstes en la memòria valorada a l'empresa

EXCAVACIONS BASSAS S.L. amb CIF: B-17805177 per un import de 7.318,65 euros, més I.V.A. 21

% (1.536,9€).

Tercer.-  Autoritzar la despesa de  8.855,55 € euros (7.318,65€ + I.V.A. 21 % (1.536,90€) amb

destinació a aquesta contractació, despesa imputable a la partida 1721 22699 «pla de prevenció

d'incendis»   del Pressupost Municipal en vigor.

Quart.- Notificar aquest acord al contractista, i comunicar-lo a la Intervenció municipal als efectes

oportuns, així com a la resta d'empreses que han presentat pressupost.

Cinquè.- Publicar la informació relativa a aquest contracte segons allò establert a l'article 63.4 de

la Llei 9/2017.

3.3

TEMA:  Adjudicació  del  contracte  de serveis  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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3.  Per acord de Junta de Govern Local  en la sessió de 19 d'abril  de 2018, es va procedir a

requerir a l'empresa licitadora AUNAR GROUP 2009, SL per tal que, dins del  termini de 10 dies

hàbils, presentés la documentació administrativa.

4.  La  mesa  de  contractació  reunida  en  data  17  de  maig  de  2018,  havent  qualificat  la

documentació administrativa presentada per l'empresa AUNAR GROUP 2009, SL, va proposar a

l'òrgan de  contractació,  l'adjudicació  del  contracte de serveis  de monitors  i  socorristes  de la

piscina municipal d'Anglès a l'empresa AUNAR GROUP 2009, SL amb NIF: B43993039. Deixant

constància que: «l'empresa haurà de complir amb tots els requisits establerts al PPT i que, una

vegada s'inicii  l'activitat  haurà d'acreditar  que els treballadors compleixen amb les titulacions

exigides al PPT, concretament:

El personal que s’incorpori de nou haurà de complir els següents requisits:

 En el cas dels monitors, titulació requerida a l’art. 4 de la llei 3/2008 de 23 d’abril, de

l’exercici de les professions de l’esport per l’exercici de la professió de monitor esportiu

d’activitats aquàtiques (llicenciatura en ciències de l’activitat física i de l’esport o el títol de

grau corresponent, tècnic superior en animació d’activitats físiques i esportives, tècnic en

conducció d’activitats físiques i esportives o equivalents)
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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



 En el cas dels socorristes, es requereix la titulació de tècnic en primers auxilis i salvament

aquàtic, Grau mitjà d’Estudis esportius, salvament i socorrisme, o equivalents, i la titulació

per l’ús de desfibril·ladors externs (DEA) segons Decret 251/2012, de 20 de Novembre de

2012.

 En ambdós casos, parlar català i castellà» 

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.

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.Proposta de resolució

La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:

Primer.- Declarar vàlid l'acte de licitació.

Segon.- ADJUDICAR el contracte serveis de monitors i socorristes de la piscina municipal d'Anglès

a l'empresa AUNAR GROUP 2009, SL amb NIF: B43993039 per ser l'oferta amb més puntuació

total obtinguda, pel preu anual de 74.637,80 €, més 15.637,94 € en concepte d'IVA, fent un total

de 90.311,74 €, i un termini de dues anualitats, sense possibilitat de pròrroga. Aquest contracte,

tal com s'estableix a la clàusula 1.8 del PCAP, s'iniciarà l'01 de juliol de 2018.

Tercer.- Comprometre la despesa de 45.155,87 € com a preu del contracte de l'exercici actual

(mensualitats  del  juliol  al  desembre)  amb  càrrec  a  la  partida  341  22799  del  Pressupost

municipal en vigor.

Quart.- REQUERIR a  l'empresa  adjudicatària  perquè en  el  termini  màxim de deu  (10)  dies  a

comptar  de  la  notificació  del  present  acord,  comparegui  a  les  oficines  municipals  per  a  la

formalització del contracte.

Cinquè.- REQUERIR  a  l'empresa  adjudicatària  perquè,  un  cop  iniciada  l'activitat,  presenti  la

documentació original de les titulacions requerides al PPT, concretament:

El personal que s’incorpori de nou haurà de complir els següents requisits:
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 En el cas dels monitors, titulació requerida a l’art. 4 de la llei 3/2008 de 23 d’abril, de

l’exercici de les professions de l’esport per l’exercici de la professió de monitor esportiu

d’activitats aquàtiques (llicenciatura en ciències de l’activitat física i de l’esport o el títol de

grau corresponent, tècnic superior en animació d’activitats físiques i esportives, tècnic en

conducció d’activitats físiques i esportives o equivalents).

 En el cas dels socorristes, es requereix la titulació de tècnic en primers auxilis i salvament

aquàtic, Grau mitjà d’Estudis esportius, salvament i socorrisme, o equivalents, i la titulació

per l’ús de desfibril·ladors externs (DEA) segons Decret 251/2012, de 20 de Novembre de

2012.

 En ambdós casos, parlar català i castellà.

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

el present contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.

Setè.-  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.

Vuitè.-  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.

4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

4.1

TEMA:  Aprovació de la certificació d'obra núm.6 de l'actuació número 1. del Projecte de Millora

del Nucli Antic d'Anglès. (Pla de Barris)

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 ).
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2.- Vista la certificació d'obra núm. 6, de data 17 d'abril de 2018, presentada per quatriplicat per

la mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, S.L.  amb data 24 d'abril de 2018 i RE núm. 1550-1,

per un import de 49.145,37€, corresponent a les obres realitzades durant el mes de març de

2018; i la factura número 1022/24-04-18 pel mateix import (RE:1554-2/25/04/18).

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

de data 17 d'abril de 2017.

4.- Vist l'informe  tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 8 de maig de 2018,

relatiu a la certificació d’obra núm. 6  i a la factura associada.

Fonaments de dret

1.-  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 Local, per delegació d’acord de Ple

de 30 de maig de 2017.

2.- Article 232 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per la

Llei 3/2011, de 14 de novembre. 

La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:

Primer.- Aprovar  la  certificació  d'obra  núm.6  de  data  17 d'abril  de  2018,  presentada  per  la

mercantil ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES, S.L. amb data 24 d'abril de 2018 i RE núm. 1550-1, per

un import de 49.145,37€, corresponent a les obres realitzades durant el mes de març de 2018; 

Segon.-  Aprovar  la  factura  número  1022/24-04-18  per  import  de  49.145,37€  i  ordenar  el

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

pressupost ordinari vigent.

Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat al departament d'intervenció i als

SSTT municipals. 

Quart..- Donar compte del present acord al Ple Municipal, en la primera sessió que es celebri.
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4.2

TEMA: Requeriment, de nou, d’esmena de documentació tècnica de la comunicació prèvia de les

obres de reforma per adequar un local destinat a bar a l’immoble del C/Girona, 8

Antecedents

Primer.-En data 06 de febrer de 2018  i RE núm. 507, la Sra. J. V. C., amb DNI ....8319V, presenta

instància genèrica i una memòria tècnica que l’acompanya, per les obres comunicació prèvia de

reforma per adequar un local destinat a bar a l’immoble del c. Girona, 8

Segon.-Consta en l’expedient una diligència de comprovació de comunicació prèvia, de data 3

d’abril de 2018, realitzada per l’arquitecta tècnica, segons la qual la documentació presentada

per l’obtenció de la llicència és insuficient per verificar si les obres a executar vinculades a un

activitat s’adeqüen a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis i accessibilitat,

per la qual cosa caldrà presentar documentació complementària.

Tercer.-En  data  9  d’abril  de  2018  mitjançant  decret  202  es  requereix  la  presentació  de

documentació complementària

Quart..-En data 9 d’abril de 2018 i RE núm. 1290 la titular presenta la documentació sol·licitada 

Cinquè.- En data 4  de maig de 2018 els serveis tècnics emeten el següent informe: 

«=Examinada  la  documentació  esmenada  de  conformitat  amb el  requeriment  segons  Decret

d’Alcaldia núm. 202 de 9 d’abril:

a. Justificació gràfica i documental del compliment de la Llei 3/2010, del 18

de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,

activitats, infraestructures i edificis i el DB SI 3 del CTE, concretament pel

que fa a portes i passos.

Queda justificat correctament el seu compliment

b. Càlcul i Justificació de la potència màxima instal·lada en cuina de tots els

aparells destinats directament a la preparació d’aliments i susceptibles de

provocar ignició (placa cocció, planxa, fregidora, grill,...)

Queda justificat correctament el seu compliment
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c. Justificació gràfica i documental del compliment de la Llei 13/2014, de

30 d’octubre,  d’accessibilitat  i  del  DB-SUA  del  CTE.  En  cap  cas

s’autoritzarà  les  fulles  practicables  de  la  porta  d’accés,  ni  cap  altre

element, que envaeixin la línia de façana.

No es justifica l’accessibilitat, en cap cas, atès que l’accés del local es veu

modificat  per  les  obres  de  reforma  parcial  comunicades  (desnivells,

amplada  lliure de pas de portes i espai de gir).

d. Limitar l’aforament a 97 persones i no es podrà modificar l’activitat sense

sol·licitar la corresponent llicència/comunicació prèvia (Decret 112/2010,

de 31 d’agost,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’espectacles  públics  i

activitats recreatives).

Segons informe de l’enginyer municipal el projecte de l’activitat, el qual  ha

sigut  objecte d’una sol·licitud de canvi  de titularitat,  l’aforament màxim

permès era de 95 persones ( i no de 97 com es transcriu de l’informe de

comprovació de diligència d’obres per un error material). 

En el cas que les obres comportin una variació en l’aforament caldrà que

l’enginyer  municipal  informi  novament  sobre  les  modificacions  de

l’activitat.

Fonaments de dret

Article  68 de la  Llei  39/20158m,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú de les

administracions públiques

La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:

Primer.-  Requerir  a la persona titular de l'activitat la presentació de la següent documentació,

d’acord amb l’informe tècnic de 4 de maig:  

1)  Justificació  gràfica  i  documental  del  compliment  de  la  Llei  13/2014,  de  30 d’octubre,

d’accessibilitat i del DB-SUA del CTE. En cap cas s’autoritzarà les fulles practicables de la porta

d’accés, ni cap altre element, que envaeixin la línia de façana.

No es justifica l’accessibilitat, en cap cas, atès que l’accés del local es veu modificat per les obres

de reforma parcial comunicades (desnivells, amplada  lliure de pas de portes i espai de gir).
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2)  Limitar  l’aforament  a  97  persones  i  no  es  podrà  modificar  l’activitat  sense  sol·licitar  la

corresponent llicència/comunicació prèvia (Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el

Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives).

Segons informe de l’enginyer municipal el projecte de l’activitat, el qual  ha sigut objecte d’una

sol·licitud de canvi de titularitat, l’aforament màxim permès era de 95 persones ( i no de 97 com

es transcriu de l’informe de comprovació de diligència d’obres per un error material). 

En el cas que les obres comportin una variació en l’aforament caldrà que l’enginyer municipal

informi novament sobre les modificacions de l’activitat.

Segon.-  Atorgar  un termini  màxim de 10 dies per  presentar  la  documentació  requerida,  amb

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

que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article, 21 

Tercer.- Notificar el present acord a  la persona interessada.

5.  Assumptes econòmics

5.1

Tema: aprovació de factures sense  aprovació de despesa prèvia

Antecedents

Vista la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de pagaments , que ha emès
l’ intervenció Municipal

1. ADO/H/2018/3 d'import 9.098,84 euros 

Atès que la intervenció posa de manifest que no s’ha efectuat la reserva de crèdit adient, i per
tant s’haguéssin hagut de tramitar el corresponent expedient de contracte menor.

Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient.

Vista la conformitat atorgada a les factures.

Fonament de Dret:
Base 21 de les d’execució del pressupost 2018.
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La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:

CONVALIDAR l’acte d’aprovació de les despeses i reconèixer les obligacions corresponents a la
relació de factures amb número :

ADO/H/2018/3 d'import 9.098,84 euros

5.2

Tema: RECONEIXEMENT D’OBLIGACIONS

Antecedents

Vist que hi ha factures enregistrades a l’ajuntament corresponent a serveis prestats per tercers
que tenien contracte però que aquest ha finalitzat. 

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, 

La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:

RECONEIXER  les obligacions corresponents a la relació següent:

ADO-H/2018/1 per import de 18.887,29 euros

6. Assumptes de tràmit

6.1

Tema: Lluís i Josep Mª F. M.CB, CIF E17074303, amb domicili al C. Jacint Verdaguer, 3 d'Anglès,

ajuts a la rehabilitació de façanes del Barri Antic 2018, BOP número 20 de 31 de gener  de 2011.

Antecedents 
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1.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  en  la  sessió  del  dia  6  de  juliol  de  2010,  va  aprovar  l'Ordenança
reguladora dels ajuts per a la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès.

2.- La Junta de Govern Local en data 4 de gener de 2018, va acordar la convocatòria d'ajudes per
la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès, per l'any 2018. BOP número 13 de 18 de
gener de 2018.

3.- Vista la sol·licitud de Ll. i J. Mª F. M. CB , amb número de registre 1-2018-001307-1 de data 10
d'abril de 2018, que demana acollir-se a l'ajuda per a la rehabilitació de  la façana del C/ Jacint
Verdaguer, 3 i inici del C. Comerç, d'Anglès.

4.- Vist l'informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 14 de maig de 2018:

“ Vista la sol·licitud amb RE 1-2018-001306-1 en relació a les obres de pintar la façana i refer
terra d'un balcó de l'edifici  situat a C/Jacint Verdaguer núm 3, presentant  per En/Na C. F. Q.
DNI/NIF ....7479H, en representació de  Ll. i J. Mª F. M. CB, amb data 10.04.2018 i examinada la
documentació presentada,  es detallen a continuació les  actuacions que poden acollir-se a la
subvenció per estar compreses dintre l’àmbit d’aplicació segons l’Annex 1 són:

CONCEPTE UNITA
T

PREU/U
T

AMIDAMEN
T

IMPORT
SEGONS
PROJECTE (€)

IMPORT  MÀX.
SUBVENCIONABL
E

Voladissos M2 127,65
€

6,5 1.545,80 829,73€

Pintat amb arrebossat M2 4,20€ 80 1.638,00 336,00€

Pressupost projecte 3.183,80€

MÀX.50%  COST  REAL  I
MÀX. 3000€

1.591,90€

Total subvenció 1.165,73€
“
5.-  Vist que existeix consignació pressupostària suficient,  a la partida 1522.78000, subvenció
façanes Casc Antic-Pla de Barris, del pressupost municipal vigent, per import de 1.165,73€.

Fonaments de dret

Primer.-  Ordenança reguladora dels Ajuts per a la rehabilitació de façanes al Barri Antic, BOP

número 20 de 31 de gener de 2011.
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Segon.- Modificació de les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació de façanes,

BOP número 141 de 24 de juliol de 2017.

Tercer.- Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Rdleg 2/2004, de 5 de març

Quart.-  RD  500/1990,  de  desenvolupament  del  Text  Refós  de  la  Llei  d'Hisendes  Locals  en

matèria pressupostària.

Cinquè.- Llei 38/2003, General de Subvencions i Reglament de subvencions.

La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:

Primer.-  Concedir la subvenció de 1.165,73€, per a la  rehabilitació de la façana del C. Jacint

Verdaguer, 3 d'Anglès, a Ll. i J. Mª F. M.CB, segons l'expedient 2244-01-2018/02.

Segon.- El termini màxim per justificar les obres subvencionades, serà el 31 de maig de 2018,

mitjançant una comunicació a l'Ajuntament de l'acabament de les obres subvencionades.

Tercer.- Autoritzar i disposar la realització de la despesa per import de 1.165,73€ amb càrrec a la

partida pressupostària 1522.78000, subvenció façanes Casc Antic-Pla de Barris, del pressupost

vigent.

Quart.-  Notificar  el  present  acord  a  l'interessat,  al  departament  de  tresoreria  i  intervenció  i

trametre les dades a la BDNS.

6.2

Tema:  J.  V.  P.,  DNI  .....8005E,  amb domicili  al  C.  Molí,  1  d'Anglès,  ajuts  a la rehabilitació  de

façanes del Barri Antic, 2018, BOP número 20 de 31 de gener  de 2011.

Antecedents 

1.-  El  Ple  de  l'Ajuntament  en  la  sessió  del  dia  6  de  juliol  de  2010,  va  aprovar  l'Ordenança
reguladora dels ajuts per a la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès.

2.- La Junta de Govern Local en data 4 de gener de 2018, va acordar la convocatòria d'ajudes per
la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès, per l'any 2018. BOP número 13 de 18 de
gener de 2018.
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3.- Vista la sol·licitud del Sr. J.V. P., amb número de registre 1-2018-001059-1 de data 16 de
març de 2018, que demana acollir-se a l'ajuda per a la rehabilitació de  la façana del C/ Moli, 1
d'Anglès.

4.- Vist l'informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 14 de maig de 2018:

“ Vista la sol·licitud amb RE 1-2018-001059-1 en relació a les obres de pintar la façana de l'edifici
situat  a  C/  Molí,  núm.  1,  presentant  per  En/Na  J.  V.P.,  amb  DNI/NIF  ....8005E,  amb  data
16.03.2018 i examinada la documentació presentada, es detallen a continuació les actuacions
que poden acollir-se a la subvenció per estar compreses dintre l’àmbit d’aplicació segons l’Annex
1 són:

CONCEPTE UNITA
T

PREU/U
T

AMIDAMEN
T

IMPORT
SEGONS
PROJECTE (€)

IMPORT  MÀX.
SUBVENCIONABL
E

Pintat amb arrebossat M2 4,20€ 180,00 756,00€

Pressupost projecte 2.500,00€

MÀX.50%  COST  REAL  I
MÀX. 3000€

1.250,00€

Total subvenció 756,00€
“
5.-  Vist que existeix consignació pressupostària suficient,  a la partida 1522.78000, subvenció
façanes Casc Antic-Pla de Barris, del pressupost municipal vigent, per import de 756,00€.

Fonaments de dret

Primer.-  Ordenança reguladora dels Ajuts per a la rehabilitació de façanes al Barri Antic, BOP

número 20 de 31 de gener de 2011.

Segon.- Modificació de les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació de façanes,

BOP número 141 de 24 de juliol de 2017.

Tercer.- Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Rdleg 2/2004, de 5 de març

Quart.-  RD  500/1990,  de  desenvolupament  del  Text  Refós  de  la  Llei  d'Hisendes  Locals  en

matèria pressupostària.

Cinquè.- Llei 38/2003, General de Subvencions i Reglament de subvencions.
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La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:

Primer.-  Concedir la subvenció de 756,00€, per a la  rehabilitació de la façana del C. Molí, 1

d'Anglès, al Sr. J. V. P., segons l'expedient 2244-01-2018/01.

Segon.- El termini màxim per justificar les obres subvencionades, serà el 31 de maig de 2018,

mitjançant una comunicació a l'Ajuntament de l'acabament de les obres subvencionades.

Tercer.- Autoritzar i disposar la realització de la despesa per import de 756,00€ amb càrrec a la

partida pressupostària 1522.78000, subvenció façanes Casc Antic-Pla de Barris, del pressupost

vigent.

Quart.-  Notificar  el  present  acord  a  l'interessat,  al  departament  de  tresoreria  i  intervenció  i

trametre les dades a la BDNS.

6.3

Tema: Sol·licitud de llicència per a la tinença i conducció del gos potencialment perillós amb XIP:

900164001417707 de l’animal DEMON

Antecedents

1. El Sr. O. G. X. ha sol·licitat  RE: 800 de 27 de febrer de 2018 la  llicència per a la tinença d'un
gos potencialment perillós.

2. Consta aportada la següent documentació:

e. Fotocòpia del DNI.

f. Certificat de penals 

g. Declaració  responsable  de  no  haver  estat  sancionat  per  infraccions
relacionades amb el règim d’animals potencialment perillosos. 

h. Certificat de capacitat física.

i. Certificat d’aptitud psicològica.

j. Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers.

k. Fotocòpia del rebut de pagament de l’assegurança.

l. La cartilla veterinària 
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Fonaments de dret

Article 29 de l'Ordenança reguladora de la tinença d’animals d'Anglès, BOP Girona Núm. 88 – 9
de maig de 2016.

La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:

Primer.- Autoritzar al  Sr. O. G. X.  per a la tinença i conducció del gos potencialment perillós amb
xip núm. 900164001417707, amb subjecció a les següents condicions: 

Anualment,  i  coincidint  amb  la  renovació  de  l’assegurança,  el  propietari  ha  d’aportar  a
l’Ajuntament la còpia de la renovació/rebut de la pòlissa d’assegurança per tal que pugui
comprovar la seva vigència.

La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys. No obstant, es perdrà la seva validesa en

el moment que el seu titular incompleixi qualsevol dels requisits establerts a l’article 3 del

Decret 170/2002 de la Generalitat de Catalunya.

A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als

llocs i  als  espais d’ús públic en general,  caldrà portar  els gossos proveïts  d’un morrió

apropiat per a la tipologia racial de cada animal i lligats amb una cadena no extensible, de

menys de 2 m, no podent portar més d’un d’aquests gossos per persona.

En cap cas no poden ser conduïts per menors d’edat. La presència d’animals potencialment

perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona que els condueixi o controli porti

la llicència administrativa, així com la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal

en el Registre censal del municipi.

Les instal·lacions que allotgin els gossos, per tal d’evitar que els animals en surtin i puguin

cometre danys a tercers, hauran de complir els requisits següents: 

3. Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d’estar

ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 

4. Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del

contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir

ells mateixos els mecanismes de seguretat. 

5. El recinte ha de ser prou segur com per evitar que el gos pugui accedir amb la boca,

o amb qualsevol altra part del seu cos, a l’espai exterior de la tanca perimetral,

sigui la voravia o indrets on s’ubica el timbre, la bústia o d’altres elements. 
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6. El recinte ha d’estar degudament senyalitzat amb la indicació que hi ha un gos

d’aquest tipus. 

7. Els animals potencialment perillosos que es trobin en recintes on no es puguin

garantir aquestes mesures de seguretat hauran d’estar lligats, per tal de protegir a

les persones o animals que accedeixin o s’acostin a aquests llocs.

Segon.- Informar a l'interessat que en cas de venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua, o

variació dels elements que s’han tingut en compte per atorgar la llicència, s’ha de comunicar a

l’Ajuntament  en  un  termini  màxim de 48  hores,  i  que  l'incompliment  d'aquesta  obligació  és

sancionable amb una multa de 100€.

Tercer.-  Notificar aquest acord als interessats.

6.4

Tema: Altes concessió ús nínxol cementiri nou

Antecedents de fet:

Vist que durant l’any 2017 i el 2018 s’ha concedit el dret d’ús del nínxols números 96 fins al 106
de  la plataforma B, Sector Sud del cementiri nou d’Anglès.

Fonaments de dret

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

Segon.-  OOFF 2018, ordenança número 10 de taxa de conservació cementiri i serveis fúnebres i
concessions

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

La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
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Primer.-  Concedir el dret funerari d'ús a 50 anys des de la data d’expedició, mitjançant rigorós
ordre garantint la continuïtat amb l'adjudicació anterior, de la Plataforma B, Sector Sud, de la
següent relació de titulars, amb efectes retroactius des de la data d’expedició que hi consta:

Nínxol del cementiri nou

 Plataforma B - Sector Sud

Titular DNI Data  expedició

96 E. Q. G. ....0906W 10.01.2017

97 P. R. T. ....6580S 26.01.2017

98 J. R. O. .....0622A 01.04.2017

99 L. L.C. ....7266S 02.05.2017

100 D.P. B. ....7474Z 30.08.2017

101 P. C. M. .....6777Q 30.08.2017

102 N. H. V. .....6021J 04.10.2017

103 J. R. R. .....0316P 21.10.2017

104 M. D. L. d. l.T. .....9334F 06.02.2018

105 M. T. C. .....8168A 15.03.2018

106 À. B. V. .....3097V 11.04.2018

Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes a cadascú dels titulars següents:

- Article 6e Quota tributària de concessions a 50 anys de concessió funerària de nínxol model
actual..........................................................................................................................................769,10 €

- Epígraf 4, apartat  1r- concessió títol funerari.........................................................................41,50 €

- Conservació i manteniment ........................................................................................17.20  €/ anual

Es posa de manifest que ja s’ha cobrat la taxa de concessió d’ús i la de l’emissió del títol.

Tercer.- Notificar el present acord a la interessat/da a fi d’informar-lo que que anualment haurà
de pagar la taxa de conservació i  manteniment i  que si  ho considera oportú pot  sol·licitar  la
domiciliació al servei de recaptació del Consell Comarcal de la Selva.

20 de 23



Quart.- Donar trasllat al departament de  tresoreria de l’Ajuntament i al Servei de recaptació del
Consell  Comarcal  de  la  Selva  per  tal  de  donar  d’alta  la  taxa  de  conservació  i  manteniment
corresponent als nínxols del cementiri nou amb efectes retroactius de la data de la seva emissió.

6.5

TEMA: Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i el col·legi FEDAC Anglès.

Antecedents:

Primer.-   Vist  la  manifestació  del  regidor  d'Ensenyament  de  l'Ajuntament  d'Anglès,  que  els
pressupostos per dur a terme el projecte de robòtica de l'escola, són de 795,60€(iva inclòs),  pel
material i 204,40€, per la formació del professorat.

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

Fonaments de dret

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

2. Article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3. La competència per a la concessió de la subvenció correspon a la Junta de Govern Local

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

La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:

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

REUNITS

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

FEDAC d'Anglès, NIF: G65058349 , representat pel director, Sr. Lluís Carreras Albó
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MANIFESTEN.

Primer.-   Vist  la  manifestació  del  regidor  d'Ensenyament  de  l'Ajuntament  d'Anglès,   que  els
pressupostos per dur a terme el projecte de robòtica de l'escola, són de 795,60€(iva inclòs),  pel
material i 204,40€, per la formació del professorat.

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

Tercer.-  Vist  que existeix  consignació suficient  a  la partida 323.45390,  subvenció nominativa
robòtica FEDAC, per import de 1.000,00€, condicionada a l'aprovació definitiva de la modificació
de les bases del pressupost.

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

PACTES

Primer.- L'Ajuntament d'Anglès, col·labora amb l'escola FEDAC Anglès en el projecte de robòtica

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

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

1.000,00€.

Segon.-  L'escola FEDAC Anglès, cal que justifiqui les despeses relacionades amb el projecte, amb

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

termini que finalitza el  30 de juny de 2018.

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

Segon.-   Vist que existeix consignació suficient a la partida 323.45390, subvenció nominativa
robòtica  FEDAC Anglès,  per  import  de  1.000,00€,  condicionada a  l'aprovació  definitiva  de la
modificació de les bases del pressupost.

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

Quart.- Notificar el  present  acord al  col·legi  FEDAC Anglès,  sol·licitant la signatura bilateral  del
conveni. 

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