
 

 

 

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

18 DE NOVEMBRE DE 2021 
 

Identificació de la sessió:  

Núm.  JGL2021000022  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 18 de novembre de 2021 

Hora d’inici:  14:30 h 

Hora de fi: 14:45 h 

Lloc: Sala virtual de Videoconferència Google Meet 

 

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 21 de 4 de novembre de 

2021. 

 

2.0.- Canvi de titular del dret d'ús del nínxol número 101, de la Plataforma A, Sector 

Sud. (Núm. expedient.: X2021001816) 

 



 

 

 

3.0- Canvi de titular del dret d'ús del nínxol número 102, de la Plataforma A, Sector 

Central. (Núm. expedient.: X2021001845) 

 

4.0.- Aprovació de la modificació del contracte de direcció d'obres i coordinació de 

seguretat i salut de les obres de millora de l'enllumenat públic. ( Exp.Núm.: 

X2020000678) 

 

5.0.- Assumptes urgents. 

 

5.1.- Aprovació conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i l'Entitat Càritas 

Diocesana per a l'any 2021 (Núm. expedient.: X2021000398) 

 

 

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 21 de 4 de novembre de 

2021. 

 

Un cop llegida l’acta número 21 de 4 de novembre de 2021, es sessió ordinària, 

s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

 

2.0.- Canvi de titular del dret d'ús del nínxol número 101, de la Plataforma A, Sector 

Sud. (Núm. expedient.: X2021001816)  

 
Identif icació del expedient.  
 

Canvi de titular del dret d’ús del nínxol número 101,  de la Plataforma A, Sector Sud. 

 
Antecedents de fet:  

 

Vist l'escrit de data 14 de setembre de 2021 amb registre d’entrada número E2021005468, 
on la Sra. R.M.R.P.  amb DNI número ***9828** i domicili al c/ Girona nº24 CP: 17170 

d’Amer, manifesta que la seva germana M.R.P. amb DNI Número ***8108** li cedeix la 
propietat del nínxol i sol·licita el canvi de nom del títol de dret funerari d’us del nínxol número 

101,  de la Plataforma A, Sector Sud. 

 
Fonaments de dret  

 

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

 



 

 

 

Segon.- L'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en virtut del 

decret de delegació de l’Alcaldia a la Junta de govern núm. 814 de 2 d’agost de 2021, 

ratificat pel Ple el 24 d’agost de 2021 
 

 

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

Primer. -  Acceptar la voluntat de la interessada i concedir el canvi de titular d’ús del nínxol 
número 101,  de la Plataforma A, Sector Sud, a favor de la  Sra. R.M.R.P.  amb DNI número 

***9828**. 

 
Segon.- Aprovar la liquidació del nínxol de la taxa següent: 

 

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

2n – Traspàs concessió títols funeraris ........................................................30,00€  

              ________ 
Total liquidació................................................................................................ 71,50€ 

          
 

I que haurà de fer efectiu a qualsevol entitat bancària de la vila,  i presentar  el justificant als 

serveis de secretaria, per a l'obtenció del nou títol.  
 

 

TERMINIS D'INGRÉS  
 

Art. 62.2 Llei General Tributària 58/2003 de 17 de desembre 
 

a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data 

de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest  no fos hàbil, fins a 
l'immediat hàbil següent 

 

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l'últim de cada mes,  des de la 
data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos 

hàbil, fins a l'immediat hàbil següent, passats els terminis assenyalats l'ingrés serà exigit per 
procediment executiu. 

 

 FORMA DE PAGAMENT 
 

Transferència bancària al compte de l’Ajuntament d’Anglès que es relaciona a continuació:  

      
  

 BBVA   ES79 0182 5595 4402 0017 0071  

  
 

Tercer.- Domiciliar l'import del rebut anual de la quota tributària de conservació i manteniment  
al servei de recaptació del Consell Comarcal a nom de la interessada R.M.R.P. com a titular del 

dret d’ús del nínxol número 101,  de la Plataforma A, Sector Sud, amb el número de compte 

bancari “QUE PERTOQUI” 



 

 

 

 
Quart .- Notificar el present acord a la interessada i comunicar al departament de  gestió 

tributària del Consell Comarcal perquè efectuïn el canvi de titular i la seva domiciliac ió. I al 

departament d’intervenció i tresoreria.  
 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

3.0.- Canvi de titular del dret d'ús del nínxol número 102, de la Plataforma A, Sector 

Central . (Núm. expedient.: X2021001845)  

 

 
Identif icació del expedient.  
 

Canvi de titular del dret d’ús del nínxol número 102,  de la Plataforma A, Sector Central. 

 
Antecedents de fet:  

 

Vist l'escrit de data 04 de novembre de 2021 amb registre d’entrada número E2021006738, 
on el Sr. J.P.F. amb DNI número ***5015** i domicili al c/ Vista Alegre nº6 CP: 17004 de 

Girona, manifesta que la seva germana V.P.F. amb DNI Número ***4249** va morir el passat 

17 d’agost de 2021, i demana el canvi de nom del títol de dret funerari d’us del nínxol  número 
102, de la Plataforma A, Sector Central, al esser ell l’únic membre de la família en vida.  

 
Fonaments de dret  

 

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

 

Segon.- L'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en virtut del 

decret de delegació de l’Alcaldia a la Junta de govern núm. 814 de 2 d’agost de 2021, 

ratificat pel Ple el 24 d’agost de 2021 
 

 

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

Primer.- Acceptar la voluntat del interessat i concedir el canvi de titular d’ús del nínxol número 
102,  de la Plataforma A, Sector Central, a favor del  Sr. J.P.F.  amb DNI número ***5015**. 

 

Segon.- Aprovar la liquidació del nínxol de la taxa següent: 
 

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

2n – Traspàs concessió títols funeraris ........................................................30,00€  

              ________ 
Total liquidació.................................................................................... ............ 71,50€ 

          

 



 

 

 

I que haurà de fer efectiu a qualsevol entitat bancària de la vila,  i presentar  el justificant als 
serveis de secretaria, per a l'obtenció del nou títol.  

 

 
TERMINIS D'INGRÉS  

 
Art. 62.2 Llei General Tributària 58/2003 de 17 de desembre 

 

a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data 
de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a 

l'immediat hàbil següent 

 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l'últim de cada mes,  des de la 

data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos 

hàbil, fins a l'immediat hàbil següent, passats els terminis assenyalats l'ingrés serà exigit per 
procediment executiu. 

 
 FORMA DE PAGAMENT 

 

Transferència bancària al compte de l’Ajuntament d’Anglès que es relaciona a continuació:  
      

  

 BBVA   ES79 0182 5595 4402 0017 0071  
  

 
Tercer.- Domiciliar l'import del rebut anual de la quota tributària de conservació i manteniment  

al servei de recaptació del Consell Comarcal a nom de la interessat J.P.F. com a titular del dret 

d’ús del nínxol número 102,  de la Plataforma A, Sector Central, amb el número de compte 
bancari ES04 2100 0002 5201 1482 2833. 

 

Quart.- Notificar el present acord a l’interessat i comunicar al departament de  gestió tributària 
del Consell Comarcal perquè efectuïn el canvi de titular i la seva domiciliació. I al departament 

d’intervenció i tresoreria.  

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

4.- Aprovació de la modificació del contracte de direcció d'obres i  coordinació de 

seguretat i  salut de les obres de millora de l'enllumenat públic. (  Núm. Expedient: 

X2020000678) 

 

Assumpte 

 

Modificació del contracte de serveis de direcció i coordinació de seguretat i salut de 

les obres de millora de l’enllumenat públic. 



 

 

 

 

Antecedents 

 

1.- Mitjançant Decret d’Alcaldia de 26 d’octubre de 2020 es va adjudicar, per avocació 

puntual de la competència, el contracte administratiu de serveis  de direcció 

facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres de millora de l’enllumenat 

públic d’Anglès, a favor de l’empresa GESTIÓ D’ENGINYERIA I SERVEIS I 

ARQUITECTURA, S.L. amb NIF B-60566627 per la quantitat de 14.950.00 euros i 

3.139,5 euros en concepte d’IVA i una durada de 18 mesos. El contracte va ser 

formalitzat en data 27 d’octubre de 2020. 

2.- Posteriorment, el Ple de l’Ajuntament d’Anglès de data 27 de juliol de 2021 va 

aprovar la modificació no substancial del contracte de les “OBRES DE MILLORA DE 

L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AL MUNICIPI D’ANGLÈS” 

adjudicat a l’empresa ETRA BONAL, SA per incloure noves partides segons proposta i 

informe justificatiu de la Direcció de l’obra, per import de 138.886,21 euros, IVA 

inclòs. S’aprovaven els nous preus contradictoris que passaven a formar part dels 

preus del contracte. I es determinava que aquesta modificació suposava un increment 

del preu d’adjudicació del contracte del 24,285% respecte el preu inicial d’adjudicació 

del contracte. 

3.- Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal, responsable del contracte, 

en data 14/10/2021 i en el que es justifica la concurrència de causes de modificació 

no previstes en el contracte, incloses en els supòsits de l’article 205.2.b) LCSP. 

4.- Vist l’informe jurídic favorable emès pels serveis jurídics municipals i amb la 

conformitat de Secretària de l’Ajuntament. 

 

5.- Vist que existeix crèdit adequat i suficient amb aplicació a la partida pressupostària 

165 63300 Inversions enllumenat públic del pressupost municipal vigent (RC: 

220210006881) 

 

6.- En data 21.10.2021 la Junta de Govern Local va aprovar la proposta de 

modificació no prevista al plec de clàusules administratives particulars del contracte 

administratiu de serveis de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les 

obres de millora de l’enllumenat públic d’Anglès, formalitzat en data 27/10/2020 a 

favor de l’empresa GESTIÓ D’ENGINYERIA I SERVEIS I ARQUITECTURA, S.L. amb NIF B -

60566627, consistent en: 

 

- Import: incrementat en 3.630,61 € (corresponents al 24,285%), més el 21%  

d’IVA (762,42€), fent un total de 4.393,04€.  

- Durada del contracte: incrementat en 3,5 mesos.  

Així mateix també, es concedia tràmit d’audiència al contractista per un període de 10 

dies hàbils, perquè formulés les al·legacions que estimés oportunes. 



 

 

 

L’Acte fou notificat al contractista en data 25.10.2021 

7.- En data 03.11.2021 i registre d‘entrada E2021006731, el contractista presenta 

una sol·licitud genèrica en la que fa constar dona conformitat a la proposta de 

modificació del contracte acordada per la Junta de Govern Local de 21.10.2021. 

8.- Vist informe de fiscalització emès pel Departament d’Intervenció. 

 

Fonaments de Dret 

 

Considerant allò previst als articles 203 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i en particular, el règim de les 

modificacions no previstes al plec de clàusules administratives particulars (art. 205 

LCSP 2017), tractant-se d’una modificació per circumstàncies imprevisibles. 

 

L’òrgan de contractació, en el present contracte la modificació del qual es proposa, és 

la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia mitjançant Decret 814 de 2 

d’agost de 2021  del qual es va donar compte al Ple en la sessió del 17 d’agost. 

 

Resolució  

 

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

 

PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte de serveis per la  Direcció facultativa i 

coordinació de seguretat i salut de les obres de  MILLORA DE L’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AL MUNICIPI D’ANGLÈS” adjudicat a 

l’empresa GESTIÓ D’ENGINYERIA I SERVEIS I ARQUITECTURA, S.L. amb NIF 

B60566627 per un import 4.393,04€, IVA inclòs i un increment de la durada del 

contracte de 3.5 mesos. 

SEGON.- Determinar que aquesta modificació suposa un increment del preu 

d’adjudicació del contracte del 24,285% respecte el preu inicial d’adjudicació del 

contracte. 

 

TERCER.- Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 165- 63300 

INVERSIONS ENLLUMENAT PUBLIC del pressupost municipal vigent, per import de 

4.393,04 euros. 

 

QUART.- Notificar el present acord al contractista perquè en el termini màxim de 15 

dies ampliï la garantia definitiva al nou import del contracte, per tal que guardi la 

deguda proporció amb el nou preu modificat tal com preveu l’art. 109.3 LCSP, i 

formalitzi la modificació contractual, amb indicació dels recursos corresponents. 

 

CINQUÈ.- Publicar la modificació acordada en el Perfil de Contractant, d’acord amb el 

previst als articles  207 i 63 de la LCSP 2017. 

 



 

 

 

SISÈ.- Comunicar aquesta resolució a l’Àrea de Serveis Tècnics i a la Intervenció 

municipal pel seu coneixement i efectes oportuns. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

 

5.0.- 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. 

 

 

5.1.- Aprovació conveni de col·laboració entre l 'Ajuntament d'Anglès i l 'Entitat Càritas 

Diocesana per a l 'any 2021 (Núm. expedient.: X2021000398)  

 

Antecedents 

Primer. A la base 29.04 d'execució del pressupost municipal 2021 es preveu una 

subvenció nominativa de 10.000€ a Càrites, en base a l'aplicació pressupostària 231 

48004 «SUBVENCIÓ NOMINATIVA CÀRITAS».  

Segon. A l'efecte de regular la seva parcial concessió es proposa l'aprovació d'un 

conveni de cooperació institucional entre l'Ajuntament d'Anglès i Càritas Diocesana de 

Girona, que té per objecte procurar per una integració social, laboral, cultural i 

econòmica de tots els seus vilatans, amb especial cura per aquelles persones que es 

troben en processos d’exclusió social, pobresa o marginació social. 

Tercer. Segons aquest conveni, l'Ajuntament d'Anglès l'any 2021  destinarà 9.000 

euros per cobrir la els diversos serveis que especifica el Conveni. Es justificarà el destí 

d'aquest en el termini màxim de tres mesos a partir de la finalització de l’exercici o, en 

el seu cas, de l’acabament de l’acte o programa concret.  

Quart . Vist l’informe de Secretaria, de data 11 de novembre de 2021. 

Cinquè. Vist l’informe de fiscalització prèvia, de data 16 de novembre de 2021 

 



 

 

 

Fonaments de dret 

I. La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, al seu article 

25  assenyala que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i a l'àmbit de les 

seves competències, pot promoure tota classe d'activitats i prestar quants serveis 

públics contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. 

Una de les formes de dur a terme el mandat legal dit és el recolzament a entitats en la 

realització d'activitats que suposin un benefici social. 

II. En aquest sentit el pressupost municipal per al present exercici preveu una 

subvenció individualitzada a favor de l'entitat Càritas amb la finalitat d'ajuts socials per 

import de 10.000 euros. 

III. L'article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 

estableix que podran concedir-se de forma directa les subvencions previstes 

nominativament en els pressupostos de les entitats locals en els termes recollits als 

convenis i a la normativa reguladora d'aquestes subvencions. 

IV. La competència per a la concessió de la present subvenció, segons el Decret de 

delegació de l’Alcaldia a la Junta de govern núm. 814 de 2 d’agost de 2021, ratificat 

pel Ple el 24 d’agost de 2021, correspon a la Junta de Govern Local segons allò 

establert a les Bases d'Execució del Pressupost.  

 

Resolució 

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

 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Entitat Càritas 

Diocesana, el text del qual es transcriu: 

=” CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT ANGLÈS, CÀRITAS DIOCESANA DE 

GIRONA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ALIMENTS, SERVEI D'AJUDES ECONÒMIQUES 

D’URGÈNCIA, TALLER D’ACOLLIDA LINGÜÍSTICA DE CATALÀ, SERVEI D’INTERVENCIÓ 

EDUCATIVA, APADRINAR UN AVI A LA POBLACIÓ D’ANGLÈS PER A L’ANY 2021 

 

REUNITS 

D’una banda, l’alcalde de l’Ajuntament d’Anglès, Sr. Jordi Pibernat Casas DNI núm. 

***7157** actuant en nom i representació de dita institució, amb NIF P1700800D, en virtut 

de les facultats conferides per acord de Ple de 30 de juliol de 2021.  

Sandra Pinos Martínez, secretària municipal de l'Ajuntament d'Anglès, actuant com a 

fedatària en la formalització del present conveni. 



 

 

 

I d’una altra, la Sra. Maria Rosa Gubern amb DNI núm. ***62.01** actuant com a Presidenta 

de Càritas Anglès i Sra. Maria Dolors Puigdevall Dalmau, amb DNI núm. ***83.72** 

Directora de Càritas Diocesana de Girona, actuant en nom i representació de Càritas 

Diocesana de Girona, amb NIF R1700016G. 

 

MANIFESTEN 

I. Que l’Ajuntament d’Anglès té dintre dels seus objectius programàtics procurar per una 
integració social, laboral, cultural i econòmica de tots els seus vilatans, amb especial cura per 
aquelles persones que es troben en processos d’exclusió social, pobresa o marginació social.  

II. Que Càritas Anglès (en endavant Càritas) forma part de Càritas Diocesana de Girona, 
institució de l’Església catòlica amb reconeixement civil com a entitat sense afany de lucre, 
que té per missió acollir les persones que  es  troben  en  situació  o  risc  de  pobresa  i  
exclusió  social,  especialment les més vulnerables, acompanyant-les en  el  seu  procés  de  
promoció  i  desenvolupament personal integral, analitzant i incidint a les causes de la  
pobresa i treballant per la justícia social. 

III. Que ambdues institucions desitgen enfortir els lligams de cooperació institucional per fer 
més eficaç les accions de suport i promoció social de les persones i famílies d’Anglès que es 
trobin en risc o situació de pobresa o exclusió social. 

IV. Que per acord de la Junta de Govern Local, s'ha concedit a Càritas una subvenció de 9.000 € 
per les activitats i serveis previstos per l'any 2021: 

 Servei d’Aliments: 7.850,00€ 

 Tallers d’Acollida Lingüística i Cultural (TALC): 500,00€  

 Servei d'Intervenció Educativa (SIE): 400€  

 Apadrinar Un Avi:  250€  

prevista nominativament al pressupost per aquest exercici a la partida 231 48004. 

V. Que tots els acords continguts en aquest conveni respecten en tot moment la legislació 
vigent en matèria de serveis socials a Catalunya, en especial, allò referit a la distr ibució 
competencial de les administracions públiques i a les funcions que s’atorguin en  tot moment a 
les entitats d’iniciativa social, com ara Càritas. A tal efecte, L’Ajuntament d’Anglès, a través 
dels seus Serveis Socials, és l’ens competent que ha de ve tllar per la cobertura de les 
necessitats bàsiques de la població d’Anglès.  

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

següents, 

 

PACTES 

Primer. 

 El servei d’aliments té per objectiu ajudar a cobrir, necessitats puntuals i molt 
concretes d’alimentació i si és possible també d’higiene tot fomentant un consum 



 

 

 

responsable, saludable i econòmicament sostenible. Totes les famílies venen 
derivades per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament.  

 El TALC són tallers lingüístics per a persones nouvingudes amb l’objectiu que 
aprenguin la llengua i coneguin l’entorn per afavorir la inclusió social. 

 El SIE és un espai de suport social i educatiu per treballar coneixements, hàbits, 
actituds i habilitats socials d’infants  de primària i secundària que presenten dificultats 
en el seu procés d’escolarització, és a dir, atenem a infants pel seu desenvolupament 
integral des de la vessant personal, escolar, familiar i social. Es treballa en coordinació 
amb els centres escolars i amb una atenció preferent a les seves famílies. 

 Apadrinar un avi  Posem en relació joves voluntaris i persones grans que viuen en 
centres residencials per lluitar contra la solitud i fomentar les relacions entre 
generacions. 

Segon. La gestió dels esmentats  serveis anirà a càrrec de Càritas.  

 

Tercer. El beneficiari de la subvenció descrita als antecedents realitzarà les activitats i serveis 

d'acord amb la Memòria explicativa que s'adjunta, amb un pressupost de despesa acceptat 

per aquest l'Ajuntament d’Anglès de 9.000€. 

 

Quart. Càritas Anglès justificarà el destí d'aquest import amb les corresponents factures de 

compra i amb una memòria justificativa conforme s’ha complert amb l’objecte de la 

subvenció durant l’any 2021. El termini màxim per a justificar despeses subjectes a subvenció 

serà de tres mesos a partir de la finalització de l’exercici o, en el seu cas, de l’acabament de 

l’acte o programa concret. Serà necessari acreditar una despesa igual a la subvenció 

aprovada. 

Les despeses de les actuacions subvencionades s'hauran d'acreditar mitjançant factura 

nominativa a nom de l'entitat que se li ha concedit la subvenció. No s’acceptaran 

pressupostos, factures proforma o documents similars que no puguin acreditar el pagament 

de la despesa. Només s’acceptaran tiquets de caixa si en ells hi figura expressament la 

identitat de Caritas, no essent vàlids quan hi figuri un representant de la mateixa o qualsevol 

altra entitat o persona diferent. 

Tampoc es considerarà despesa subvencionable, tot i complir-se els requisits anteriors, les 

despeses consistents en begudes alcohòliques. 

A la signatura del conveni l'Ajuntament d’Anglès es compromet a ingressar el 50% de l'import 

atorgat i el 50% restant en el moment que es presenti la documentació justificativa en el 

següent número de compte ES62 2100 8109 5223 0004 2784. 

 

Cinquè. Les parts implicades compliran amb les disposicions vigents, que siguin d’aplicació, en 

matèria fiscal, laboral, de seguretat social i de seguretat, higiene en el treball o protecció de 

dades de caràcter personal. 



 

 

 

 

Sisè. Les parts acorden resoldre les discrepàncies que puguin sorgir en el decurs d’aquest 

conveni de col·laboració de forma amistosa mitjançant les reunions tècniques i/o polítiques 

que es creguin pertinents. 

Setè. Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 

per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol Administració o ens públic o privat, 

nacionals, de la Unión Europea o de organismes Internacionales.  

 

Vuitè. S’acorda una vigència d’un any, des de 1 de Gener 2021 fins el dia 31 de desembre de 

2021. 

 

Novè. La denúncia del conveni, si és el cas,  haurà de ser expressa i formalitzar-se amb una 

antelació mínima de dos mesos al seu venciment per tal d’organitzar una correcte gestió del 

servei. 

 

Desè. En cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per les parts, el règim 

jurídic aplicable serà el que dibuixa la llei 40/20215 de règim Jurídic del Sector Públic.  

 

I en prova de conformitat amb el contingut i efectes d’aquest conveni, ambdues parts els 

signen per duplicat en el lloc i data indicats a l’encapçalament. 

 

 

L’alcalde d’Anglès 

Sr. Jordi Pibernat Casas 

 

 

El/La president/a de Càritas Parroquial d’Anglès  

Sr/a. Sra. Maria Rosa Gubern 

 

 

La Directora de Càritas Diocesana de Girona  

Sra. Maria Dolors Puigdevall Dalmau 

 

 

La secretària de la corporació 

Sra. Sandra Pinos Martínez”= 

 

SEGON.- Concedir a l'Entitat Càritas Diocesana de Girona, amb NIF R1700016G una 

subvenció per import de 9.000€ amb la finalitat d'ajut social, i concretament, la 



 

 

 

compra d'aliments per a la cistella bàsica, amb càrrec a la partida pressupostària 231 

48004 «SUBVENCIÓ NOMINATIVA CÀRITES».  

La subvenció es farà efectiva i es justificarà de conformitat amb allò establert al 

conveni de col·laboració subscrit per ambdues parts, a la Llei 38/2003 de 17 de 

novembre, General de Subvencions, i al RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 

s'aprova el Reglament de l'esmentada Llei. 

TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa de 9.000,00 € amb càrrec a la partida 

pressupostària 231 48004 « SUBVENCIÓ NOMINATIVA CÀRITES ». 

QUART.-  Notificar el present acord al representat de l'Entitat Càritas Diocesana de 

Girona, i comunicar-lo al departament de Secretaria i d'Intervenció municipal pel seu 

coneixement i efectes oportuns.”= 

 

 

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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