
 
 

 

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

19 D´AGOST DE 2021 
 

Identificació de la sessió:  

Núm.  JGL2021000016  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 19 d’agost de 2021 

Hora d’inici:  19:30 h 

Hora de fi: 19:40 h 

Lloc: Sala virtual de Videoconferència Localmeet 

 

Hi assisteixen:  

Jordi Pibernat Casas, Alcalde 

Rosa Torns Vila, 1ra Tinent Alcalde 

Albert Roura Ferrer, 2n Tinent Alcalde 

Esteve Trias Caparrós, 3r Tinent Alcalde  

 

Convidats: 

Jorge Blanquez Berenguer, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

David Bohigas Vilalta, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Moragas Fontané, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Joan Valencia , Regidor del grup municipal Junts per Anglès.  

 

Amb veu i sense vot:  

Eugènia Iglesias Berini, Secretària accidental 

Leonor Martínez Lacambra, Interventora 

 

Han Excusat la seva absència:  

Neus Ros Vicente, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

 

No han Excusat la seva absència:  

- 

 

ORDRE DEL DIA 

1.0.- Aprovació de l'acta número 15 de 5 d'agost de 2021. 

2.0.- Acord incoació expedient subhasta pàrquings Pep Ventura. 

3.0.- Assumptes urgents. 

 

Desenvolupament de la sessió.  

 

Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè 

pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia 

 

 

1.0.- Aprovació de l'acta número 15 de 5 d'agost de 2021.  

 

Un cop llegida l’acta número 15 de 5 d’agost de 2021, en sessió ordinària, s’aprova 

per unanimitat dels assistents 

 



 
 

 

2.0.- Acord incoació expedient subhasta pàrquings Pep Ventura 

 

Acord incoació expedient subhasta pàrquings Pep Ventura 

 

Assumpte 

Inici de l’expedient d’alienació per subhasta de tres places d’aparcament. 

 

Antecedents 

1.- Vist expedient que es tramita per a l'alienació de tres places d’aparcament de 

propietat municipal i de naturalesa patrimonial, situades a l’edifici del Carrer Pep 

Ventura, 17 d’Anglès: 

LOT 1 APARCAMENT NÚM 3. 

 Descripció: LOT 1 - “URBANA: FINCA ESPECIAL NUMERO TRES. Plaza de 

aparcamiento en planta baja, señalada con el número tres del edificio con 

acceso mediante rampa a la calle Pep Ventura, número diecisiete. Ocupa una 

superficie útil de once metros cuadrados. LINDA por su frente, con pasillo 

común de acceso y maniobra, por la derecha entrando, con plaza de 

aparcamiento número dos, por la izquierda, con plaza de aparcamiento 

número cuatro y al fondo, con pared del edificio. Coeficiente en elementos 

comunes en la comunidad restringida de las plazas de aparcamiento catorce 

enteros cuarenta y cinco centésimas por ciento y en la comunidad general del 

edificio dos enteros diecisiete centésimas por ciento.” 

 Referència cadastral: 0853906DG7405S0004DQ 

 Inscripció registral: Tom 3149, Llibre 134 d’Anglès, Foli 7, Finca 4899. 

 

LOT 2 APARCAMENT NÚM 4. 

 Descripció: LOT 2 - “URBANA: FINCA ESPECIAL NUMERO CUATRO. Plaza de 

aparcamiento en planta baja, señalada con el número cuatro del edificio, sito 

en Anglès, con acceso mediante rampa a la calle Pep Ventura, número 

diecisiete. Ocupa una superficie útil de once metros cuadrados. LINDA por su 

frente, con pasillo común de acceso y maniobra, por la derecha entrando, con 

plaza de aparcamiento número tres, por la izquierda con plaza de 

aparcamiento número cinco y al fondo, con pared del edificio. Coeficiente en 

los elementos comunes en la comunidad restringida de las plazas de 

aparcamiento catorce enteros cuarenta y cinco centésimas por ciento, y en la 

comunidad general del edificio dos enteros diecisiete centésimas por ciento.” 

 Referència cadastral: 0853906DG7405S0005FW 

 Inscripció registral: Tom 3149, Llibre 134 d’Anglès, Foli 10, Finca 4900. 

 

LOT 3 APARCAMENT NÚM 5. 

 

 Descripció: LOT 3 - “URBANA: FINCA ESPECIAL NUMERO CINCO. Plaza de 

aparcamiento en planta baja, señalada con el número cinco del edificio sito en 

Anglès, con acceso mediante rampa a la calle Pep Ventura, número diecisiete, 

de superficie útil once metros cuadrados. LINDA por su frente con pasillo 



 
 

 

común de acceso y maniobra, por la derecha entrando, con plaza de 

aparcamiento número cuatro, por la izquierda, con plaza de aparcamiento 

número seis y al fondo, con pared del edificio. Coeficiente en los elementos 

comunes en la comunidad restringida de las plazas de aparcamiento catorce 

enteros cuarenta y cinco centésimas por ciento, y en la comunidad general del 

edificio dos enteros diecisiete centésimas por ciento.” 

 Referència cadastral 0853906DG7405S0006GE 

 Inscripció registral: al Tom 3149, Llibre 134 d’Anglès, Foli 13, Finca 4901. 

2.- Vistos els informes que obren a l'expedient, i el plec de clàusules administratives 

particulars que han de regir aquesta contractació. 

Fonaments de Dret 

— Els articles 52.2.p), 53.1.q), 199, 200, 203, 209, 214 i 215 del Text Refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d'abril. 

— Els articles 1, 2, 8, 40 al 48 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat 

per Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 

— Els articles 47.2.m), 79 i 80 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 

del Règim Local. 

— Els articles 76, 79, 80, 85, i disposició final setena del Text Refós de les 

disposicions vigents en matèria de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 

781/1986, de 18 d'abril. 

— Els articles 9, 115 a 155 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

traslladen 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. 

Resolució 

Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia, com òrgan de 

contractació segons allò establert a la Disposició Addicional Segona LCSP 2017, en 

concordança amb els articles 52.2p), 53.q) i 214.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 

28 d'abril 

ACORDA:  

PRIMER.- Aprovar l'expedient d'alienació per subhasta dels següents immobles de 

propietat municipal de naturalesa patrimonial, situats al carrer Pep Ventura, núm17 

d’Anglès:  

LOT  PLAÇA 

NÚM. 

SUPERFÍCIE 

(m2) 

REF CADASTRAL TIPUS 

(sense IVA) 

1 3 11 0853906DG7405S0004DQ 3.800€ 



 
 

 

2 4 11 0853906DG7405S0005FW 3.800€ 

3 5 11 0853906DG7405S0006GE 3.800€ 

SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la licitació, que 

consta a l'expedient. 

TERCER.- Publicar l'anunci de licitació al Perfil del Contractant, als efectes que es 

puguin presentar ofertes en el termini de 20 dies naturals, així mateix fer-ne difusió a 

través de la pàgina web municipal. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

3.0.- Assumptes urgents.  

 

 

I no havent assumptes urgents, l’alcalde president aixeca la sessió, de la qual com a 

secretària accidental, estenc aquesta acta i la certifico a l’efecte que en quedi 

constància degudament, la qual signa el president amb mi. 

 

Signat electrònicament, 
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