
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 4 

DE NOVEMBRE DE 2021 
 

 

Identificació de la sessió:  

Núm.  JGL2021000021  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 4 de novembre de 2021 

Hora d’inici:  14:00 h 

Hora de fi: 14:30 h 

Lloc: Sala virtual de Videoconferència Localmeet 

 

Hi assisteixen:  

Jordi Pibernat Casas, Alcalde 

Rosa M. Torns Vila, 1a Tinent Alcalde 

Albert Roura Ferrer, 2n Tinent Alcalde 

Esteve Trias Caparros, 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 Fontane, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Ros Vicente, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Joan Valencia Palom, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

 

Amb veu i sense vot:  

Sandra Pinos Martinez, Secretària 

Leonor Martinez Lacambra, Interventora 

 

 

Han Excusat la seva absència:  

 - 

 

No han Excusat la seva absència:  

 - 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.0.- Aprovació de l'acta de la Junta de Govern Local número 20 de 21 d'octubre de 

2021 

 

2.0.- Assumptes urgents. 

 

2.1.- Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del PAU 10 Burés, Antex i 

Procesfil d'Anglès, promogut per ANGLÈS TEXTIL, SA (Exp. Núm. X2020001899) 



 
 

 

 

2.2- Concessió de subvencions municipals de l'Ajuntament d'Anglès per a l'any 2021 

(Exp. Núm. X2021000544) 

 

2.3.- Aprovació contracte menor subministrament de senyalització viària i elements 

auxiliars (Exp. Núm. X2021001645) 

 

 

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 de la Junta de Govern Local número 20 de 21 d'octubre de 

2021 

 

Un cop llegida l’acta número 19 de 7 d’octubre de 2021, en sessió ordinària, s’aprova 

per unanimitat dels assistents. 

 

 

2.0.- Assumptes urgents. 

 

Un cop finalitzats els punts de l’ordre del dia, es vota la urgència de la proposta 

urgent, la qual és favorable per unanimitat dels assistents. 

 

 

2.1.- Aprovació definitiva del projecte de reparcel · lació del PAU 10 Burés, Antex i  

Procesfil d'Anglès, promogut per ANGLÈS TEXTIL, SA  (Exp. Núm. X2020001899)  

 

Antecedents 

 

1.- La Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 6 de maig de 2021 va aprovar 

inicialment el Projecte de reparcel·lació del PAU 10 Burés, Antex i Procesfil d’Anglès, 

promogut per ANGLÉS TEXTIL, SA. 

 

2.- El referit Projecte de Reparcel·lació va ser sotmès al tràmit d’informació pública per 

termini d’un mes mitjançant anunci publicat al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament, 

al BOP de Girona número 97 de data 21-05-2021, al diari EL PUNT AVUI de 20 de 

maig de 2021, així com a la pàgina web de l’Ajuntament, concedint-se tràmit 

d’audiència als interessats pel mateix termini. 

 

3.- Durant la informació pública i l’audiència als interessats s’han presentat les 

següents al·legacions, que van ser traslladades al promotor per la seva resolució: 

 



 
 

 

 E2021006297 de 18/10/2021 JORGE BARCELO TRASERRA, en 

representación de la mercantil OPYCE, S.A. NIF: A08157844, en la que se 

sol·licita la rectificació del projecte en els aspectes que s’indicaran més avall. 

 

4.- Per altra banda, l’aprovació inicial del projecte es va fer amb la condició d’aportar 

els certificats de domini i càrregues de les finques vigents, per poder aprovar-lo 

definitivament; així, un cop vista la certificació de domini i càrregues expedida per la 

Registradora de la Propietat de Santa Coloma de Farners en data 17-06-2021 i 

enviada per correu electrònic pel Sr. Pérez Moratones, s’ha comprovat que a la finca 

registral 4128 propietat d’Anglès Textil SA hi apareix una càrrega que no constava en 

el projecte: Per raó de la seva procedència, servitud d’ús exclusiu dels locals i demés 

elements que comprenen l’aprofitament hidroelèctric i servitud de pas, segons la 

inscripció 7 de la finca 2985 d’Anglès, i inscripció 8 de la finca 1153 d’Anglès. 

 

5.- En data 30 d’octubre de 2021 (E2021006641) l’advocat Narcís Pérez Moratones, 

actuant en representació del promotor de la reparcel·lació Anglès Textil S.A. (NIF 

A17013848) ha presentat informe de resolució de les al·legacions presentades per 

Opyce, S.A. i el nou document del Projecte de reparcel·lació incorporant la càrrega i la 

sol·licitud de cancel·lació en relació a la finca 4128. En relació a les al·legacions, 

l’informe respon el següent: 

 

1a.- Reconeixement de que la finca registral 4121 d’Anglès, quina finca principal és la 

Finca aportada núm 1 (registral 4128) presenta com a “càrrega” el següent dret de 

titularitat d’OPYCE, SA: “SERVITUD d’us exclusiu dels locals i  demés elements que 

comporsen l’aprofitament hidroelèctric i  serv itud de pas”  

RESPOSTA DEL REDACTOR: “...Substancialment l'al·legació es refereix a que en 

l'apartat de finques aportades i concretament en la descripció de la finca registral 

4128, propietat d'ANGLÈS TEXTIL, SA, no es va fer constar la servitud derivada de la 

inscripció 8ena de la registral 1153, la qual es va agrupar amb altres finques donant 

lloc a la registral 4128. 

Efectivament es va fer constar aquesta servitud en la finca registral 5070, propietat 

de l'Ajuntament, però no en la referida registral 4128, qüestió que s'ha d'estimar i, per 

tant, reflectir en el projecte de reparcel·lació.” 

 

2A.- Reconeixement de que la finca de Resultat 8c presenta com a “CÀRREGA” el 

següent dret de titularitat d’OPYCE, S.A. com a translació de la mateixa càrrega  

compatible que grava la finca Aportada 1 (registral 4128) en la que aquella es 

subroga: “SERVITUD d’ús exclusiu i demés elements que composen l’aprofitament 

hidroelèctric i  servi tud de pas”  

RESPOSTA DEL REDACTOR: “...Del referit DOCUMENT NÚMERO QUATRE, el qual 

detalla les zones de servitud, es pot observar de forma indubitada que la de pas 

afecta a la zona que la finca 4128 llinda amb el canal (longitud de 640 m2), raó per la 

qual no s'interessa en l'al·legació que la servitud passi igualment a gravar la finca de 

resultat 8d.  

Per tant es procedirà a consignar-se en la finca aportada 1 el següent:  



 
 

 

CÀRREGUES: Servitud d'ús exclusiu del local i demés elements que  comprenen 

l'aprofitament hidroelèctric, i servitud de pas, segons la inscripció 7 de la finca 2985 

d'Anglès i inscripció 8 de la finca 1153 d'Anglès  

La descripció consta efectuada en l'apartat de càrregues de la finca municipal, 

registral 5070. 

De conformitat amb les al·legacions presentades per OPYCE, SA, es declara la  

compatibilitat de referida servitud en el que es refereix a " c) Terreno a cada lado  

del canal cuando va descubierto con una anchura de cuatro metros en una longitud 

de dos mil setecientos metros, en la parte N y de seiscientos cuarenta metros en la 

parte NE.". 

 

3a.- Reconeixement de la incompatibilitat amb l’ordenació de  la Finca de Resultat X2 

del següent “GRAVAMEN” de titularitat d’OPYCE, S.A. existent sobre la finca Aportada 

1 (registral 4128): “SERVITUD d’us exclusiu dels locals i  demés elements que 

composen l’aprofitament hidroelèctric i servitud de pas”. I correlatiu reconeixement  

del dret d’OPYCE, S.A. a la indemnització per l ’extinció de la dita càrrega incompatible 

i  que s’acordi el pagament a la mateixa de la dita indemnització.  

RESPOSTA DEL REDACTOR: “...En les al·legacions no es diu, ni tant sols indiciàriament, 

en què podria consistir aquesta indemnització. A criteri d'aquest Lletrat no correspon 

establir cap indemnització des del moment en que la trama objecte de la servitud (la 

zona que ocupa el vial anomenat X2), ha passat a ostentar la naturalesa de domini 

públic-sistema viari. 

“/...QUART.- CONCLUSIÓ:  

Procedeix estimar parcialment l'al·legació i, en conseqüència,.  

1.- Incloure en el projecte que la finca registral 4128 està afecta a la servitud  

derivada de la inscripció 8ena de la registral 1153-N.  

2.- Declarar la compatibilitat de l'esmentada servitud en el que es refereix a la  

part que llinda amb el canal (640 metres), i procedir al seu trasllat a la finca de 

resultat 8c.  

3.- Declarar la incompatibilitat de la servitud en relació a la finca de resultat X2  

per quan la mateixa passa a ostentar la naturalesa de bé de domini públic-sistema 

viari. 

        .../” 

6.- Vist l’informe jurídic-proposta de resolució emès pels serveis jurídics municipals en 

data 2 de novembre de 2021. 

 

Fonaments de Dret 

L'objecte del projecte de reparcel·lació és l'execució del PAU-10 BURÉS pel sistema de 

reparcel·lació en la seva modalitat de compensació bàsica.  

Totes les finques són propietat d'ANGLÈS TEXTIL, SA, a excepció d'una finca de 151 

m2 propietat de l'Ajuntament d’Anglès que no dona lloc a l'adjudicació de finca, i és 

objecte d'indemnització. Per això es justifica la innecessarietat de constitució de la 

Junta de Compensació. 



 
 

 

D’acord amb l’article 125.5 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 

305/2006, el cas de polígons d'actuació urbanística en sòl urbà, l'aprovació definitiva 

del projecte d'urbanització ha de ser prèvia o simultània a la del projecte de 

reparcel·lació o de taxació conjunta. En aquest sentit, l’aprovació definitiva del Projecte 

d’urbanització es va produir per acord de Junta de Govern Local de data  22 d’abril de 

2021. 

L’article 119.2 del TRLUC estableix que la notificació de l'acord d'aprovació definitiva 

s'ha de produir en el termini de dos mesos des del finiment del termini d'informació 

pública. En cas contrari, s'entén que el projecte ha quedat aprovat definitivament per 

silenci administratiu positiu, a excepció del projecte de  reparcel·lació, en què el sentit 

del silenci és negatiu. Un cop aprovat definitivament o acreditat l’acte presumpte, 

segons el que estableix la legislació de procediment administratiu comú, 

l’administració n’ha d’ordenar la publicació i la notificació reglamentàries i, si escau, la 

formalització corresponent. 

Finalment, segons el previst a l’article 152 del Reglament, la certificació de l'aprovació 

definitiva del projecte de reparcel·lació que ha d'expedir l'òrgan competent als efectes 

de la inscripció del projecte en el Registre de la propietat ha de fer constar, a més de 

l'acord d'aprovació definitiva, el compliment de les condicions d'eficàcia que assenyala 

l'article anterior, i la fermesa en via administrativa de l'aprovació definitiva del 

projecte.  

L’òrgan competent per a l’aprovació definitiva dels instruments de gestió urbanística i 

dels projectes d’urbanització és la Junta de Govern Local per delegació d’Alcaldia 

efectuada per Decret de 2 d’agost de 2021, d’acord amb allò previst a l’article 53.1.s) 

del 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, i 21.1.j) de la LBRL. 

Resolució 

Per tot això, els membres de la Junta de Govern Local adopten el següent ACORD: 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ  

PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per OPYCE SA en relació al 
projecte de reparcel·lació del PAU 10 Burés, Antex i Procesfil en el sentit de: 

1.- Incloure en el projecte que la finca registral 4128 està afecta a la servitud 
derivada de la inscripció 8ena de la registral 1153-N.  

2.- Declarar la compatibilitat de l'esmentada servitud en el que es refereix a la part 

que llinda amb el canal (640 metres), i procedir al seu trasllat a la finca de resultat 
8c.  

3.- Declarar la incompatibilitat de la servitud en relació a la finca de resultat X2 per 
quan la mateixa passa a ostentar la naturalesa de bé de domini públic-sistema viari. 



 
 

 

SEGON.- Aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació del Polígon d’Actuació 

Urbanística PAU 10 Burés, Antex i Procesfil, presentat per l’advocat Narcís Pérez 

Moratones en nom i representació d’ANGLÈS TEXTIL SA, de data 28/10/2021 
(E2021006641 de 30 d’octubre de 2021). 

TERCER.- Publicar el present acord en el BOP de Girona, en un diari de gran difusió de 

la província, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament (e-tauler), amb notificació personal a 
tots els interessats a l’expedient. 

QUART.- Expedir certificació del Projecte de reparcel·lació definitivament aprovat amb 

els requisits establerts a la legislació hipotecària, per la seva inscripció al Registre de 
la Propietat.  

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

2.2- Concessió de subvencions municipals de l'Ajuntament d'Anglès per a l 'any 2021 

(Exp. Núm. X2021000544)  

 
Identif icació de l’expedien t  

Subvencions municipals per a entitats per a l'any 2021. 

 

APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE SUBVENCIONS MUNICIPALS 2021 

Antecedents 

1.- El Ple de la corporació, en sessió ordinària del dia 13 d’abril de 2021, va aprovar 

definitivament les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals 

de l'Ajuntament d'Anglès per a l'any 2021 a atorgar per concurrència competitiva, havent 

transcorregut el termini de 20 dies hàbils sense que s’hagin presentat reclamacions i 

suggeriments, van quedar aprovades definitivament. 

2.- Les bases van ser publicades al BOP número 93 de 17 de maig de 2021 i al DOGC número 

8417 del 25 de maig de 2021, així com al BOP núm. 121 del 25 de juny de 2021; la 

convocatòria va ser publicada al BOP número 131 de 9 de juliol de 2021, essent el termini per 

presentar les sol·licituds del 12 de juliol al 6 d’agost del 2021  ambdós inclosos. 

3.- Finalitzat el termini, les següents entitats han presentat sol·licitud: 

Data d'entrada/número  Entitat  NIF 



 
 

 

15/07/21-E2021004313 Club Esportiu Anglès G17268392 

19/07/21-E2021004403 Club Bàsquet Anglès G17967167 

22/07/21-E2021004474 Fundació privada Oncolliga Girona G17808098 

26/07/21-E2021004526 i 
E2021004722 

Club waterpolo Anglès G17485509 

29/07/21-E2021004616 Associació de Futbol Anglès-Terbrugent G55211023 

30/07/21-E2021004643 Societat de Pescadors G17271578 

04/08/21-E2021004741 Penya blaugrana G01829795 

05/08/21-E2021004786 
Amics de la biblioteca Joaquim Bauxell 
d’Anglès 

G16700544 

05/08/21-E2021004789 Grup de Teatre Bambolina G17296534 

06/08/21-E2021004790 i 

E2021004791 
Agrupació sardanista i cultural Floricel G17117516 

06/08/21-E2021004799 

Grup per a la recuperació de l'Esglèsia de 

Sant Amanç J17941600 

06/08/21-E2021004816 Agrupament Escolta i Guia Sant Miquel G08931974 

05/10/21-E2021006015 Societat de caçadors G17281510 

 

4.- Vista l’Acta de la Comissió Avaluadora de data 26 d’octubre de 2021. 

 
5.- Vista la fiscalització favorable emesa per la intervenció municipal.  

 

Fonaments de dret 

 Article 23 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 Article 25.2 l) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals de 

l’Ajuntament d’Anglès per a l’any 2021. 

 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Per tot això, els membres de la Junta de Govern Local adopten el següent ACORD: 

 

Primer. -  Acordar la no aplicació dels criteris de concessió de les subvencions establerts a la 

clàusula cinquena de les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 

municipals de l’Ajuntament d’Anglès per a l’any 2021, per existència de crèdit suficient per a 
concedir l’import màxim de les subvencions a totes les entitats sol·licitants.  

 
Segon.- Que les entitats que es detallen a continuació, beneficiaries de les subvencions a dalt 

ressenyades, han aportat dins del termini establert la documentació exigida en les Bases 



 
 

 

reguladores de la subvenció, aprovades per Acord plenari de data 13 d’abril de 2021, restan t 

pendent la documentació necessària per a justificar l’import de les despeses 

subvencionables, per a la qual es disposa com a termini màxim el 31 de gener de 2022.  

 

  

Entitat  NIF Import 
sol· licitat  

Import a 
just if icar 

Fundació privada 
Oncolliga Girona 

G17808098 2.344,17 €  1.500 € 

Societat de 
Pescadors 

G17271578 1.495,21€ 1.495,21€ 

Agrupació sardanista 

i cultural Floricel 
G17117516 1.500,00€ 1.500 € 

Agrupament Escolta i 

Guia Sant Miquel 
G08931974 1.500,00€ 1.500 € 

 

Tercer.- Atorgar a les entitats que es detallen a continuació les subvencions següents, restant 

pendent la documentació necessària per a justificar l’import de les despeses 

subvencionables, per a la qual es disposa com a termini màxim el 31 de gener de 2022: 

 

Entitat  NIF Import 
sol· licitat  

Import 
concedit  

Import a 
just if icar 

Aplicació 
pressupostària 

Fundació privada 
Oncolliga Girona 

G17808098 2.344,17 €  1.500 € 1.500 € 
334 48003 

Club waterpolo 
Anglès 

G17485509 1.500,00€ 1.500 € Justificat 
341 48000 

Societat de 
Pescadors 

G17271578 1.495,21€ 1.495,21€ 1.495,21€ 
341 48000 

Agrupació sardanista 

i cultural Floricel 
G17117516 1.500,00€ 1.500 € 1.500 € 

334 48003 

Agrupament Escolta 

i Guia Sant Miquel 
G08931974 1.500,00€ 1.500 € 1.500 € 

334 48003 

 

Quart.- Disposar la despesa de 7.495,21 euros a favor de les entitats que es detallen al punt 

anterior, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries establertes a la taula anterior. 

 

Cinquè.- Requerir a les entitats que opten a ser beneficiàries de les subvencions a entitats 

municipals 2021 la documentació requerida per al compliment dels requisits de participació:  

 

Entitat  NIF Requeriments 

Club Esportiu Anglès G17268392 
Presentar memòria, còpia de l’assegurança i el 

rebut conforme està al corrent de pagament. 

Club Bàsquet Anglès G17967167 
Presentar memòria, còpia de l’assegurança i el 

rebut conforme està al corrent de pagament. 



 
 

 

Associació de Futbol 

Anglès-Terbrugent 
G55211023 

Presentar memòria, còpia de l’assegurança i el 

rebut conforme està al corrent de pagament. 

Penya blaugrana G01829795 
Presentar memòria, còpia de l’assegurança i el 

rebut conforme està al corrent de pagament. 

Amics de la biblioteca 

Joaquim Bauxell d’Anglès 
G16700544 

Presentar el rebut conforme està al corrent de 

pagament de l’assegurança. 

Grup de Teatre Bambolina G17296534 
Presentar memòria, còpia de l’assegurança i el 

rebut conforme està al corrent de pagament. 

Grup per a la recuperació 

de l'Esglèsia de Sant 
Amanç 

J17941600 
Presentar el rebut conforme està al corrent de 

pagament de l’assegurança. 

 

S isè.- Desestimar la sol·licitud presentada per la següent associació, per haver presentat la 

documentació fora de termini: 

 

05/10/21 - E2021006015 Societat de Caçadors G17281510 

 

Setè.- Informar als beneficiaris que una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si 

en el termini d'un mes no manifesten el contrari, s'entendrà acceptada la subvenció, així com 

les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació. 
 

Vuitè.-  Notificar als interessants el present acord.  

 

Novè.- Comunicar-ho al Departament de tresoreria i intervenció, a l'àrea de subvencions i a la 

BDNS, pels efectes oportuns. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

2.3.- Aprovació contracte menor subministrament de senyalització viària i  elemen ts 

auxil iars ( Exp. Núm. X2021001645)  

 
Identif icació de l’expedient  

Contracte menor de subministrament de senyalització viària i elements auxiliars.  

 

1. Vist l’informe justificatiu de la contractació emès per l’òrgan de contractació i signat per el 

regidor d’obres i serveis sobre l’adjudicació d’un contracte menor de subministrament de 

senyalització viària i elements auxiliars,  a favor dels següents contractistes SERVEIS VIALS 

DEL VALLÉS, SL amb NIF B62175575 I CROUS EXPERT, SL amb NIF B67152173 per un 

import de 4.227,78€ IVA exclòs I 1.830,40€ IVA exclòs respectivament, i sobre la justificació 

del compliment dels requisits de l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic, on es considera necessària la contractació de l’actuació del 

subministrament, atesa la complexitat i especialitat dels treballs a realitzar, i de la inexistència 

de mitjans materials i personals a l'Ajuntament per a la realització dels serveis esmentats  



 
 

 

 

2. Consta a l'expedient que s'han sol·licitat 3 pressupostos. S’ha proposat adjudicar el 

contracte a 2 contractistes per raó de preu dels productes  quedant desglossat de la següent 

manera: 

 

SERVEIS VIALS DEL VALLÉS, SL CROUS EXPERT, SL 

R-101 = 15 Mirall convex 60cm = 6 

R-204 (2,25m) = 1 Mirall convex 80cm = 6 

R-205 (3m) = 1 Tanques metàl·liques obra color groc = 15 

R-2 = 15 Cons plàstic tou blaus ( policia local) 50 cm = 20 

R-308 = 30 Cons plàstic base forta vermells 75 cm = 30 

P-15a = 4  

S-13 =10 TOTAL   2.214,79€ IVA inclòs  

S-17 Motos = 4  

S-15a = 2  

S-890 Glaçades = 2  

S-740 HERMITA DE SANT AMANÇ (dreta) = 1  

S-740 HERMITA DE SANT AMANÇ (esquerra) = 1  

R-2 -Fons lila amb inscripció “STOP VIOLÈNCIA 

MASCLISTA”=2 

 

R-2 – Fons Lila amb inscripció “STOP VIOLÈNCIA 

DE GÈNERE”=2 

 

Senyal rectangular 90cm × 60cm (ATENCIÓ 

ESCOLES) =1 

 

Senyal rectangular 50cm × 30cm 

Prohibit jugar pilota = 6 

Recolliu excrements + gos lligat = 10 

 

Senyals 60cm × 40 cm 

- Autoritzat persones amb mobilitat reduïda + 

logo = 5 

- Zona càrrega i descàrrega de 9h a 13h / 16h a 

19h =5 

- Excepte vehicles municipals i vehicles 

emergències = 2 

- excepte dissabte de les 17.00h fins diumenge 

a les 24.00h = 15 

 

Senyal 60cm × 40cm fons verd i lletra blanca 

- ESCOLA POMPEU FABRA = 1 

- ESCOLA FEDAC ANGLÈS = 1 

- LLAR D'INFANTS EL CUCUT = 1 

 



 
 

 

Pal suport acer galvanitzat 

- 60 mm × 3 m =16 

- 60 mm × 3'5 m =12 

 

Poste rectangular acer galvanitzat 

- 50 × 100 m. m × 4.5 m = 3 

 

TOTAL   5.115,61€ IVA inclòs   

 

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

l’aplicació pressupostària núm. 133 62300 Senyals de trànsit del pressupost municipal vigent 

(RC: 220210007358). 

 

4. En data 3.11.2021, s’emet informe jurídic per part del Tècnic de Gestió d’Administració 

General de la Corporació, amb nota de conformitat de la Secretària de la Corporació, d’acord 

amb l’article 3.4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic 

dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 

 

 

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 de subministrament. 

 

Segon.-  Per a la tramesa d'aquests contractes, l'article esmentat exigeix l’emissió d’un 

informe justificatiu, l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.  

 

Tercer.- L’aplicació d'imputació de la despesa és la 133 62300 Senyals de trànsit del 

Pressupost Municipal en vigor. 

 

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

delegació de  l’Alcaldia, en virtut d'allò disposat a la Disposició Addicional 2ª de la Llei 9/2017 

de Contractes del Sector Públic i d’acord amb el Decret 814 de 2 d’agost de 2021 del qual es 

va donar compte al plenari en la sessió del 17 d’agost de 2021 

 

Resolució 

Per tot això, els membres de la Junta de Govern Local adopten el següent ACORD: 

 

PRIMER. Aprovar el contracte menor de subministrament de senyalització viària i elements 

auxiliars pels següents motius: cal renovar senyalització que es troba en mal estat de 

conservació i per a nova senyalització viària restant acreditat que la contractació d’aquesta 

prestació mitjançant un contracte menor de subministrament no altera l’objecte del contracte 

per evitar l’aplicació dels llindars descrits en l’apartat primer de l’article 118 de la LCSP.   



 
 

 

 

SEGON. Contractar  a les empreses següents SERVEIS VIALS DEL VALLÉS, SL amb NIF 

B62175575 i a CROUS EXPERT, SL amb NIF B67152173 el subministrament dels materials 

segons es relaciona a continuació: 

 

SERVEIS VIALS DEL VALLÉS, SL CROUS EXPERT, SL 

R-101 = 15 Mirall convex 60cm = 6 

R-204 (2,25m) = 1 Mirall convex 80cm = 6 

R-205 (3m) = 1 Tanques metàl·liques obra color groc = 15 

R-2 = 15 Cons plàstic tou blaus ( policia local) 50 cm = 20 

R-308 = 30 Cons plàstic base forta vermells 75 cm = 30 

P-15a = 4  

S-13 =10 TOTAL   2.214,79€ IVA inclòs  

S-17 Motos = 4  

S-15a = 2  

S-890 Glaçades = 2  

S-740 HERMITA DE SANT AMANÇ (dreta) = 1  

S-740 HERMITA DE SANT AMANÇ (esquerra) = 1  

R-2 -Fons lila amb inscripció “STOP VIOLÈNCIA 

MASCLISTA”=2 

 

R-2 – Fons Lila amb inscripció “STOP VIOLÈNCIA 

DE GÈNERE”=2 

 

Senyal rectangular 90cm × 60cm (ATENCIÓ 

ESCOLES) =1 

 

Senyal rectangular 50cm × 30cm 

Prohibit jugar pilota = 6 

Recolliu excrements + gos lligat = 10 

 

Senyals 60cm × 40 cm 

- Autoritzat persones amb mobilitat reduïda + 

logo = 5 

- Zona càrrega i descàrrega de 9h a 13h / 16h a 

19h =5 

- Excepte vehicles municipals i vehicles 

emergències = 2 

- excepte dissabte de les 17.00h fins diumenge 

a les 24.00h = 15 

 

Senyal 60cm × 40cm fons verd i lletra blanca 

- ESCOLA POMPEU FABRA = 1 

- ESCOLA FEDAC ANGLÈS = 1 

- LLAR D'INFANTS EL CUCUT = 1 

 



 
 

 

Pal suport acer galvanitzat 

- 60 mm × 3 m =16 

- 60 mm × 3'5 m =12 

 

Poste rectangular acer galvanitzat 

- 50 × 100 m. m × 4.5 m = 3 

 

TOTAL   5.115,61€ IVA inclòs   

 

Segons les seves pròpies declaracions, aquests contractistes tenen suficient capacitat i 

solvència per a l’execució del contracte. 

Aquest contracte resta subjecte a les següents condicions: Els treballs es realitzaran sota la 

supervisió del regidor d’obres i serveis que realitzarà les tasques de responsable del contracte 

en el termini de 15 dies, a comptar des de l'endemà de la notificació de la present resolució.  

 

TERCER. Autoritzar la despesa de 7.330,40€ (6.058,18€ + 1.272,22€ del 21% d’IVA) amb 

destinació a aquesta contractació, despesa imputable a la partida 133 62300 Senyals de 

trànsit del Pressupost Municipal en vigor. 

 

Quedant desglossat així: 

 

CROUS EXPERT : 2.214,79€ (1.830,40€ + (21% IVA) 384,38€) 

SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SL:  5.115,61€ (4.227,78€ + (21% IVA) 887,83€) 

 

QUART.-Una vegada realitzades les prestacions, incorporar les factures corresponents. 

 

CINQUÈ.-Notificar aquest acord als contractistes i al responsable del contracte, i comunicar-lo 

a la Intervenció municipal als efectes oportuns. 

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

la Llei 9/2017. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la 

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

amb mi. 

 

Anglès, a data de la signatura electrònica. 
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