IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 04
.: Caràcter : Ordinària
.: Tipus : Junta de Govern
.: Data : 16 de febrer de 2017
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici: 19:30 hores
.: Hora d'acabament: 19:45 hores
.: Convocatòria: 1a.
HI ASSISTEIXEN:
: Presideix: Sra. Àstrid Desset Desset, alcaldessa
.: Secretària: Sra. Eugènia Iglèsias Berini
.: 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
Contractació
Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
Assumptes econòmics.
Assumptes de tràmit
Assumptes urgents.

1.1.TEMA: Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Un cop llegida, s'aprova l'acta número 3 de data 31 de gener de 2017, per unanimitat dels assistents.
2.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3-Contractació
4.-Urbanisme
4.01.
TEMA: Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia de l'activitat de Sala d'especejament i
elaboració de productes càrnies en fred de CARNS ÀNGEL RIERA, SL
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

1 de 17

FETS
1.-Atesa la sol·licitud RE 1689 de data 4 d'agost de 2015 de l'empresa ÀNGEL I JORDI RIERA, SCP
amb NIF J17892225, on sol·licita llicència d'activitats en règim de comunicació per a l'obertura d'una
Sala d'especejament i elaboració de productes càrnics en fred ubicada al carrer Triassa, 36, baixos
d'Anglès.
Atès que conjuntament a la sol· licitud s'aporta la següent documentació:
· Projecte d'activitats signat pel tècnic Montserrat Figarola Viadé amb número de col·legiat 8.784 de
data març de 2015
· Declaració responsable signada pel titular de l'activitat
· Còpia targeta d'identificació fiscal de la societat
2.-Vist informe de compatibilitat urbanística realitzat per l'arquitecta municipal Joaquim Ginesta i Rey de
data 30 de juliol de 2015.
3.-Vista proposta d'acord de junta de govern d'1 d'octubre de 2015, on d'acord amb l'informe tècnic dels
serveis tècnics de l'Ajuntament de data 24 de setembre de 2015, es sol·licita documentació.
4.-Atesa la instància de ÀNGEL I JORDI RIERA, SCP amb NIF J17892225, amb RE 2261-1 de data 7
d'octubre de 2015, on s'aporta la documentació requerida per l'ajuntament.
5.-Vista la comunicació dels serveis tècnics de l'Ajuntament RS 1366-1 de data 24 de novembre de
2015, on el sol' licita documentació.
6.-Atesa la instància de JORDI RIERA COLL amb DNI 402819100, en representació de CARNS
ÀNGEL RIERA, SL amb NIF 817892225, amb RE 1527-1 de data 23 de maig de 2016, on s'aporta la
següent documentació:
· Certificat final signat per l'enginyer tècnic industrial Montserrat Figarola i Viadé amb número de
col·legiat 8.784, responsable de l'execució del projecte, que acredita que l'activitat i les instal·lacions
s'adeqüen al projecte o a la documentació tècnica presentada.
· Còpia escriptura de constitució de la societat, on la societat ÀNGEL I JORDI RIERA, SCP es
transforma en societat de responsabilitat limitada amb canvi de denominació social, CARNS ÀNGEL
RIERA, SL
· Còpia de contracte de l'assegurança de responsabilitat civil
7.-Vista comunicació dels Serveis tècnics de l'Ajuntament RS 947 de 28 de juliol de 2016, on es
requereix que es resolguin les deficiències indicades en l'informe acte de comprovació de l'enginyer
assessor
municipal de data 21 de juliol de 2015.
8.-Vist l'acte de comprovació favorable en matèria de prevenció d'incendis realitzat pels serveis tècnics
de l'Ajuntament de data 9 de febrer de 2017.
9.- Vist l'informe favorable d'en Xavier Serra, enginyer tècnic industrial, i com a enginyer assessor de
l'Ajuntament d'Anglès,
FONAMENTS DE DRET
D'acord amb l'article 69 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada
o informació que s'incorpori a una declaració responsable o a una comunicació, o la no presentació
davant l'Administració competent de la declaració responsable, la documentació que sigui en el seu cas
requerida per a acreditar el compliment del que s'ha declarat, o la comunicació, determinarà la
impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en que es tingui
constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a que
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tingués lloc.
D'acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
l'activitat es troba inclosa en l'annex III apartat 7.2.a) Fabricació/transformació de productes alimentaris
a partir de matèria primera animal (excepte llet) amb capacitat de producció fins a 75 tones/dia, i per
tant, està sotmesa a règim de comunicació.
D'acord amb la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en
establiments, l'activitat no es troba classificada en cap dels seus annexos, i per tant, l'activitat resta
sotmesa a règim d'intervenció administrativa per part de l'administració municipal.
Els membres de la Junta de Govern Local adopten del següent acord:
PRIMER.- Es donen per assabentats de la comunicació prèvia de l'activitat de Sala d'especejament i
elaboració de productes càrnics en fred de CARNS ÀNGEL RIERA, SL amb NIF 817892225, ubicat al
carrer Triassa, 36, baixos d'Anglès.
SEGON.- Aprovar, d'acord amb les vigents ordenances fiscals, la següent liquidació tributària:
Ordenança número 9: Taxa per llicències, comunicacions prèvies i controls posteriors a l'inici de les
activitats.
Classificació activitat Quota tributària 8.5 Activitats incloses en el règim de comunicació d'activitat
471,61€ TOTAL 471,61€
TERCER.- Notificar al titular de l'activitat que ha donar compliment en tot moment a les CONDICIONS
GENERALS I ESPECÍFIQUES DE L'ACTIVITAT:
- Activitat: Sala d'especejament i elaboració de productes càrnics en fred
- Classificació: Annex III apartat 7.2.a de la Llei 20/2009
- Superfície: 68,50 m2
D'acord amb normativa vigent cal recordar els següents requisits per l'activitat:
1. L'activitat haurà de complir el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica
2. L'activitat haurà de complir amb el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la llei
6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
3. Qualsevol canvi o modificació de l'activitat ha de ser comunicat a l'Ajuntament, i presentar
documentació necessària especificada en normativa vigent
QUART.- Notificar el present acord a CARNS ÀNGEL RIERA, SL i a l'Equip Territorial de Salut Pública
de la Selva (d De l'Empordà, núm. 5 - 17185 Vilobí d'Onyar) als efectes oportuns.
4.2
TEMA: subministrament i instal·lació dels jocs infantils del Parc de la Font del Canyo
Antecedents
1. Mitjançant acord de data 15 de setembre de 2016 es va autoritzar la despesa i es va aprovar
l'expedient relatiu a l'adquisició de jocs infantils al Parc de la Font del Canyo, amb un pressupost màxim
de licitació de 43.560 euros.
L'anunci de licitació es va publicar al BOP de Girona núm. 202, de 21 d'octubre, atorgant als possibles
licitadors el termini de 15 dies per a la presentació de les seves proposicions en els termes de l'art.143
del TRLCSP.
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

3 de 17

Una vegada conclòs el termini de licitació van resultar presentades les següents empreses:
1. BENITO URBAN, SLU
2.
3.
4.
5.

HPC IBÉRICA, SA
PARK'S 3000, SL
SANTALUÀRIA EQUIPAMENTS URBANS, S.L.
MOYCOSA, SA

Totes elles van ser admeses per presentar els documents exigits en el plec de clàusules administratives
particulars tal i com consta en l'acta d'obertura de documentació expedit per la Secretària de la Mesa
de Contractació en data 10 de novembre de 2016.
2. Amb data 17 de novembre de 2016 va tenir lloc l'acte públic d'obertura de la documentació tècnica
(sobre B), constatant-se que dues de les cinc propostes no assolien les característiques mínimes
requerides en el Plec de prescripcions, resultant excloses les empreses Benito Urban, SL i Moyocosa.
3. En data 12 de gener de 2017 va tenir lloc l'acte públic d'obertura de la proposta econòmica (Sobre
C), procedint-se a la classificació de les proposicions presentades per ordre decreixent, en els termes
assenyalats a l'article 151.2 TRLCSP, i acordant-se per la Mesa la remissió de les ofertes als Serveis
Tècnics municipals per tal que s'emeti informe de valoració de les ofertes, d'acord amb els criteris
establerts al plec.
Una vegada remesos a la Mesa de Contractació els informes sol·licitats, es va procedir a la
convocatòria de la mateixa, la reunió de la qual va tenir en data 19 de gener. En la reunió dita la Mesa
va acordar requerir a l'empresa licitadora PARK'S 3000 SL (la qual va presentar l'oferta econòmica més
avantatjosa - art.151.2 TRLCSP-) per tal que en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presentés la documentació establerta a la
clàusula 19, la qual cosa va complimentar adequadament l'empresa licitadora en data 8 de febrer de
2017.
Fonaments de Dret
La competència per a l'adjudicació del contracte correspon, per delegació, a la JGL segons allò
establert en la Disposició addicional 2a 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
A proposta del regidor de l'Àrea d'obres i urbanisme, els membres de la Junta de Govern Local adopten
del següent acord:
Primer.- Adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació dels jocs infantils del Parc de la Font
del Canyo, a l'empresa licitadora PARK'S 3000, SL, NIF B17708009 per ser l'oferta econòmicament
més avantatjosa.
Segon.- El preu del contracte és de 31.880,00 euros, més 6.694,80 euros en concepte d'IVA (21%).
Tercer.- Comprometre la despesa de 38.574,80 euros com a preu del contracte amb càrrec a la partida
171 62300 «parcs infantils» del Pressupost municipal del 2016, que s'incorporarà com a romanent de
crèdit al pressupost del 2017.
Quart.- El termini de lliurament i instal·lació és de 4 setmanes a comptar des de la formalització del
contracte
Cinquè.- Notificar la present adjudicació a l'adjudicatari i a la resta de candidats i licitadors, publicant-se
així mateix en el perfil del contractant de l'Ajuntament, en els termes previstos a l'art.151.4 TRLCSP.
Sisè.- Procedir a la formalització del contracte en el termini de 15 dies, en els termes que estableix
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l'article 156.3 TRLCSP.
Setè.- Comunicar al Departament d'Intervenció aquest acord pel seu coneixement i als efectes
oportuns.
4.3
TEMA: llicència d'obres de reforma interior - Ponent 13 baixos Exp. 04/2016
Antecedents
1. Per aquest Ajuntament es tramita l’expedient número 04/2016 (0613), relatiu a sol·licitud de llicència
urbanística d’obres formulada per R. V. i F., actuant en nom propi, de data 17/11/16 (RE:3494/2017),
en relació a l’immoble situat al carrer .... núm.13 baixos; segons projecte redactat per l'arquitecta
tècnica Marta Pagans Garriga col·legiada 693 del CAIATGI, de data novembre del 2016, modificat en
data 27 de gener de 2017 (RE406/2017).
2. Vist l'Informe emès pels Serveis Tècnics Municipals amb data 9 de febrer de 2017, de caràcter
favorable al seu atorgament, per quant la documentació aportada és suficient i s'ajusta a les
determinacions del POUM pel que fa a la clau 2 a.
Caldrà ajustar-se a la normativa que li sigui d'aplicació.
Abans de l'inici de les obres caldrà presentar a l'Ajuntament l'acta d'inici d'obres estesa per la direcció
facultativa de les obres d'acord amb l'article 37.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig.
Caldrà dipositar una fiança de 150€, en concepte de correcta gestió de residus, la qual es retornarà al
promotor, prèvia sol·licitud), sempre i quan es justifiqui documentalment que els residus de la
construcció s'han dipositat a un dipòsit controlat de residus de la construcció.
D'acord amb l'article 37.3 del Decret 64/2014, de 13 de maig, una vegada finalitzades les obres, s'haurà
d'entregar a l'Ajuntament una còpia del certificat de final d'obres expedit per la direcció facultativa.
Fonaments de Dret
Segons l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, s'ha seguit el procediment legalment establert.
Els articles 13 i 14 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística.
Articles 79 a 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Vistes les atribucions que en aquesta matèria confereix a l'alcaldia l'art.53.1.r 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 l'art.21.1.q de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local;
competència que té delegada a la Junta de Govern Local per Decret 172 de data 19 de juny de 2015 al
qual es va donar compte en la sessió plenària de data 23 de juny de 2016, s’eleva a l’òrgan esmentat la
següent
Els membres de la Junta de Govern Local adopten del següent acord:
Primer.- ATORGAR a R. V. F., la llicència d'obres de reforma interior d'un habitatge, a realitzar a
l’immoble situat al carrer .... 13 baixos, amb referència cadastral 0051610DG7045S0001GJ, amb un
pressupost d’execució material de 15.873,18€, segons la documentació tècnica aportada, que queda
incorporada a la llicència urbanística com a condició material de la mateixa, redactada per l'Arquitecta
Tècnica Marta Pagans Garriga col·legiada 693 del CAIATGI, qui assumeix també la corresponent la
direcció facultativa de les obres, amb les condicions de l'informe de l'arquitecte municipal.
SEGON.- APROVAR la liquidació de la taxa per tramitació de la llicència urbanística concedida, segons
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ordenances fiscals vigents.
Impost de construccions, instal·lacions i obres
Pressupost de l’obra:
15.873,18€

595,24
ICIO 3,75€

Taxa per llicència (per reforma)

204,00

Placa d’obres

11,42

Fiança de runes i residus (Decret 89/2010, de 29 de juny
TOTAL.....

150,00
960,66€

TERCER.- La llicència urbanística s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i per
un termini d'un any per iniciar les obres, i de tres per al seu acabament. Es podrà concedir pròrroga
dels esmentats terminis de la llicència, tant del termini de començament com del termini de finalització
de les obres, per la meitat del termini de què es tracti, prèvia sol·licitud expressa de l’interessat
formulada abans de la conclusió dels terminis determinats, sempre que la llicència sigui conforme amb
l’ordenació urbanística vigent en el moment de la concessió de la pròrroga.
QUART.- DONAR TRASLLAT de la present Resolució a l’interessat amb indicació dels recursos que
siguin procedents.
5.- Assumptes econòmics
5.1
TEMA: Aprovació despesa procurador
Antecedents de fet:
Vist que l’ Ajuntament va nomenar procurador al Sr. Santiago Capdevila Brophy per presentació
als Jutjats de primera instancia núm 3 de Sta. Coloma de Farners per la presentació de
documentació relacionada amb Buretex SA.
Vista la Factura presentada per l’ esmentat procurador per import de 7.985,84 euros per la
realització dels treballs encarregats per aquest Ajuntament.
Atès que existeix consignació suficient a la partida 920 22604 despeses jurídiques per l’ import de
7.985,84 euros.
En virtut del que disposa la base 20 de les d’ execució del pressupost del 2017 i el decret de
delegació de l’Alcaldia en la Junta de Govern de data 19 de juliol del 2015.
Els membres de la Junta de Govern Local adopten del següent acord:
Primer.- Aprovar la despesa corresponent als serveis del procurador prestats pel Sr. Santiago
Capdevila Brophy amb NIF 79302140A per import de 7.985,84 euros en concepte de
representació davant el Jutjat de primera instància núm. 3 de Santa Coloma de Farners.
Segon.- Comunicar-ho al departament de tresoreria i tresoreria, pels efectes oportuns.
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6.Assumptes de tràmit
6.1

Convenis
TEMA: Aprovació de la modificació del conveni amb l'AMPA de l'escola pel servei d'àpats
Vista la proposta de conveni facilitada per l'AMPA de l'escola pel servei d'àpats a la llar d'infants; i tenint
com a límit el conveni signat entre l'AMPA del CEIP Pompeu Fabra d'Anglès i el Consell Comarcal de
La Selva.
Atès que l'objecte d'aquest tipus d'entitat no té ànim de lucre, es proposa el present conveni la
cooperació entre l'Ajuntament d'Anglès i l'Associació de Mares i Pares del CEIP Pompeu Fabra en la
prestació del servei de menjador de la Llar d'Infants «El Cucut» d'Anglès.
Els membres de la Junta de Govern Local adopten del següent acord:
Primer.- Aprovar la proposta de conveni de cooperació entre l'Ajuntament d'Anglès i l'Associació de
Mares i Pares del CEIP Pompeu Fabra en la prestació del servei de menjador de la Llar d'Infants «El
Cucut» d'Anglès, quedant aprovada en els següents termes:
«CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'ANGLÈS I L'ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D'ALUMNES DE L'ESCOLA
POMPEU FABRA D'ANGLÈS PER LA GESTIÓ DEL SERVEI D'APATS.
Anglès, xx de febrer de 2017.
Reunits d'una part la Sra. Àstrid Desset Desset com a alcaldessa de l'Ajuntament d'Anglès, d'acord amb les competències
atribuïdes a l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local.
I de l'altra part, la Sra. Susanna Casellas Planas, com a Presidenta de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola
Pompeu Fabra, d'Anglès.
La secretària de l'Ajuntament, Sra. Sandra Pinos Martínez, actua com a fedatària pública de la signatura del present conveni.
En ús de les seves atribucions es reconeixen plena capacitat jurídica per a aquest acte.
EXPOSEN:
PRIMER.- Que el Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei de menjador escolar als centres docents
públics de titularitat del Departament d'Ensenyament, estableix que a l'apartat e) de l'article 10.1 que la gestió del servei
escolar de menjador es podrà realitzar a través de convenis amb establiments oberts al públic, entitats o institucions que
ofereixin garantia suficient de la correcta prestació del servei.
SEGON.- Que en data 25 de setembre de 2000 es va signar un conveni entre els SSTT d'Ensenyament de Girona i l'AMPA del
CEIP «Pompeu Fabra» per la gestió del servei de menjador.
Que en data 10 de maig de 2010 es va formalitzar un conveni de col·laboració que articuli convenientment les relacions entre
el Consell Comarcal de la Selva i l'AMPA de l'escola Pompeu Fabra per tal de facilitar la prestació d'aquest servei.
TERCER.- Que l'AMPA del CEIP Pompeu Fabra d'Anglès conforme a la clàusula tercera del conveni de 10 de maig de 2010
declara que gestiona el servei de menjador d'acord amb la normativa vigent de contractació administrativa. En concret és
mitjançant l'empresa CAPGIR que gestiona el menjador de l'escola.
QUART.- Que la clàusula sisena del conveni de data 10 de maig de 2010 literalment estableix que: «l'associació de mares i
pares del Pompeu Fabra exerceix una activitat alimentària que està subjecte a l'autorització prèvia de funcionament, la qual
comporta la inscripció en el Registre Sanitari d'Indústries i productes de Catalunya en el Registre General Sanitari.
L'AMPA de l'escola Pompeu Fabra en possessió del Registre Sanitari d'Indústries i Productes (RSIPAC) vetllarà perquè en la
prestació del servei de menjador escolar, s'acompleixi la normativa vigent dictada pel Departament de Sanitat Seguretat
Social, relativa a les qüestions hipogènic-sanitaries sobre elaboració, manipulació i transport d'aliments. Serà responsabilitat
de l'AMPA l'acompliment de tota la normativa vigent i el manteniment de l'equipament en les degudes condicions higiènicosanitàries.
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La responsabilitat derivada davant qualsevol incidència que es pugui donar degut a la gestió del menjador serà responsabilitat
de l'AMPA en base a les assegurances contractades i especificades en aquest document (més endavant Clàusula setena) i no
en base a una responsabilitat subsidiària a nivell personal. El Consell Comarcal ha de fer la supervisió d'aquesta gestió, per
tant, ha de prendre part de la responsabilitat que els pertoqués com a agents implicats en la supervisió de la mateixa gestió
del menjador.
Quan, per la prestació del servei escolar de menjador, l'AMPA necessiti contractar a una empresa del sector, s'haurà
d'acreditar la inscripció d'aquesta en el Registre Sanitari d'Indústies i Productes Alimentaris del Departament de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya i qualsevol incidència generada per tal empresa contractada en el servei de menjador escolar serà
responsabilitat exclusiva de la mateixa empresa contractada per prestar el servei. L'esmentat contracte amb l'empresa haurà
de preveure la possibilitat de subrogació en relació amb el personal que fins aquell moment hagués prestat serveis al
menjador escolar del centre, en els termes previstos a l'article 44 de l'Estat del Treballadors i als Convenis Col·lectius del
sector.»
CINQUÈ.- Que en data 19 de febrer de 2016, per registre d'entrada número 1-2016-000562-1 l'Ajuntament d'Anglès va rebre
un ofici signat pel gerent del Consell Comarcal Sr. Martí Pujals on literalment es deia: «Ja fa mesos que des del departament
d'Ensenyament de la Generalitat i el Consell Comarcal de la Selva estem tramitant la revisió i actualització d'aquest i altres
convenis de gestió dels menjadors escolars que pel pas dels anys han quedat totalment obsolets i no donen resposta a la
realitat del servei. En el vostre cas, el canvi que proposeu suposa una modificació substancial de l'acord signat el 2010 per la
qual cosa de de la nostra institució us manifestem la voluntat de no prorrogar-ne la seva vigència».
Atès que l'Ajuntament d'Anglès no és part en aquest conveni, no té constància que aquest conveni s'hagi denunciat en els
termes establerts a la clàusula tretzena del Conveni de 10 de maig de 2010 entre l'AMPA i el Consell Comarcal de la Selva.
I no havent rebut cap altre més comunicat al respecte per part de cap de les parts subscriptores del mateix, entén que aquest
encara es troba vigent.
SISÈ.- Que l'Ajuntament d'Anglès porta prestant el servei de menjador de la Llar d'Infants, que si bé es tracta d'una
competència impròpia a partir de la modificació operada per la LRSAL a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local,
en concret a l'article 27.3.e) el servei de Llar d'Infants és de competència autonòmica i el podran delegar a l'Administració
Local, cosa que encara no ha succeït, però que en base a la Disposició Transitòria Segona, fins que la legislació de l'Estat i de
les Comunitat Autònomes no disposin altra cosa, els municipis conservaran les competències que els atribueix la legislació
sectorial vigent a la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei.
CLÀUSULES:
PRIMERA.- Constitueix l'objecte del present conveni la cooperació entre l'Ajuntament d'Anglès i l'Associació de Mares i Pares
del CEIP Pompeu Fabra en la prestació del servei d'àpats de la Llar d'Infants «El Cucut» d'Anglès.
L'Ajuntament d'Anglès està interessat en què l'AMPA CEIP Pompeu Fabra presti el servei d'àpats a la Llar d'Infants municipal.
Atès que l'objecte d'aquest tipus d'entitat no té ànim de lucre.
SEGONA.- Per la prestació del servei, l'AMPA farà ús de les instal·lacions de la cuina i el menjador de l'Escola Pompeu Fabra;
les despeses d'aigua i llum del centre quan presta l'activitat de menjador als nens i nenes de l'escola, van a càrrec de
l'Ajuntament d'Anglès.
L'AMPA prestarà el servei a la Llar d'Infants a partir de l'empresa contractada per aquesta, CAPGIR d'acord amb la part
expositiva tercera del present conveni.
Atès que representa un augment addicional de tasques l'Ajuntament d'Anglès sol·licita que l'AMPA faci una modificació del
contracte existent amb el concessionari a fi d'incloure i que quedi reflectida la prestació d'aquest servei.
En tant que l'Ajuntament d'Anglès no és qui presta el servei de menjador, no queda obligat davant la possible subrogació del
personal al que fa referència la clàusula sisena del conveni de 10 de maig de 2010 al que s'ha fet referència.
TERCERA.- D'acord amb la part expositiva quarta, que reprodueix la clàusula sisena del conveni de data 10 de maig de 2010
al que s'ha fet referència, l'AMPA assumeix també les responsabilitats i obligacions allà exposades en relació al servei de
menjador de la Llar d'infants El Cucut d'Anglès durant la vigència del present conveni.
L'Ajuntament d'Anglès posarà a disposició de la cuinera de l'escola els estris necessaris per emplatar el menjar.
L'Ajuntament d'Anglès serà el responsable del transport de l'escola a la llar d'infants; tot i que des de la cuina es guardaran
mostres de tots els menús que es facin.
L'Ajuntament haurà de respectar, en tot cas, pel transport alimentari allò establert a la normativa vigent d’higiene sobre el
transport de menjars preparats està recollida al Reglament (CE) 852/2004, de 29 d’abril, relatiu a la higiene dels productes
alimentosos i al Reial decret 3484/2000, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració,
distribució i comerç de menjars preparats.
Específicament, les condicions del transport es defineixen al punt 1r del Capítol II i al Capítol IV de l’Annex II del Reglament
852/2004, i a l’article 7 del RD 3484/2000.
QUARTA.- El menjar serà cuinat al centre Pompeu Fabra per un/a cuiner/a que tindrà com a obligacions afegides fer el
mateix menú que es fa a l'escola per als nens i nenes de la Llar d'infants adaptant-lo a les possibles necessitats que tinguin
aquests nens (triturats, dietes i al·lèrgies), emplatar el menjar i tenir-ho preparat i encaixat dins dels recipients a les 11.30 h
(una hora abans que els menús de l'escola); els usuaris aproximats de la llar d'infants són uns 25 nens diaris.
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CINQUENA.- El servei d'àpats vetllarà per una correcta alimentació; promovent i vetllant que els nens i nenes mengin
adequadament i s'acostumin a menjar de tot, excepte en casos específics.
Els nens que tinguin algun tipus d'al·lèrgia ho hauran de comunicar mitjançant un informe metge.
El/la cuiner/a de l'escola estarà en contacte amb la directora de la llar d'infants per saber quins nens es queden a dinar cada
dia.
Mensualment es farà arribar el full de menús a les famílies.
Podran ser usuaris del servei d'àpats els alumnes degudament matriculats o inscrits. També en pot ser usuari, el personal
docent i d'administració i serveis del centre.
L'AMPA cobrarà a l'Ajuntament per als seus serveis 4 €/dia/usuari, IVA inclòs.
SISENA.- Comissió de seguiment del servei d'àpats de la llar d'infants:
Aquesta comissió de seguiment ha d'estar formada per, com a mínim, un representant de L'AMPA d'ambdós centres, dos
representants de l'Ajuntament d'Anglès (el/la regidor/a d'educació i el/la alcalde/ssa, o membres en qui delegui), cas que la
gestió per part de l'AMPA sigui indirecta, representant de l'empresa o empreses contractades pels serveis de gestió dels
serveis d'àpats.
Aquesta comissió té com objecte vetllar perquè s'acompleixi la normativa vigent dictada pel Departament de Salut, relativa a
les qüestions higièniques i sanitàries sobre elaboració, manipulació i transport d'aliments, així com el compliment de l'objecte
del present conveni.
La comissió serà l'encarregada de fixar el preu del menjador a partir de la valoració del comptes presentats per l'empresa de
gestió.
La comissió es reunirà de forma ordinària abans de l'inici del curs escolar i a la seva finalització per avaluar el curs. Qualsevol
de les parts pot convocar la comissió per causa justificada, de forma extraordinària.
SETENA.- Aquest conveni té vigència des de l'u de setembre de 2016 fins l'u de setembre de 2017. Essent possible la seva
renovació de forma anual, de manera expressa, per mutu acord de les parts.
VUITENA.- L'Ajuntament d'Anglès comunicarà la signatura del present conveni al Consell Comarcal de la Selva, al Consell
Escolar del CEIP Pompeu Fabra, als serveis territorials del Departament d'Educació de la Generalitat, a l'AMPA de la llar
d'infants El Cucut d'Anglès, a la concessionària contractada per l'AMPA del CEIP d'Anglès.
El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva aplicació seran resoltes de
mutu acord entre les parts. Els conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu de la ciutat de Girona.»

Segon.- Habilitar a l'alcaldessa per la seva signatura.
Tercer.- Notificar el present acord a l'AMPA del CEIP Pompeu Fabra, sol·licitant la signatura bilateral
del conveni.
Quart.- Un cop signat es notificarà còpia de la seva signatura al Consell Comarcal de la Selva, al
Consell Escolar del CEIP Pompeu Fabra, als serveis territorials del Departament d'Educació de la
Generalitat, a l'AMPA de la llar d'infants El Cucut d'Anglès i a la concessionària contractada per l'AMPA
del CEIP d'Anglès.»
6.2
TEMA: Canvi titular nínxol cementiri a favor de la Sra. R. P. R.
Antecedents de fet:
Vist l'escrit de data 8 de juliol de 2016 amb RE 2046, en el que la Sra Rosa Puigdemont Ribot amb DNI
número .....7904T, la Sra M.P. R. amb DNI ....7240N declaren que són filles descendents de la difunta
Sra. L. R. A. titular del nínxol núm. 149 de la plataforma B sector N, 1er i sol·liciten que aquest nínxols
passi a la titularitat de la Sra. R. P. R..
Vist que les germanes P. R.t amb la sol·licitud acompanyen, còpia del títol funerari de la difunta, el rebut
conforme el nínxol es troba al corrent de pagament i la Sra M. renuncia expressament a tots els drets i
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deures favor de la seva germana Sra. R..
Atès que l'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en virtut de la
delegació efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 172 de 19 de juny de 2015 i donat compte al Ple de 23
de juny de 2015, es sotmet a la consideració dels membres de la Junta de Govern que adopten el
següent acord:
Els membres de la Junta de Govern Local adopten del següent acord:
Primer.- Acceptar la voluntat de les Senyores R. i M. P. R. i concedir el canvi de titular del nínxol núm.
149 de la plataforma B, sector nord, a favor de la Sra. R. P. R.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa següent:
Epígraf 4, apartat
1r- concessió títol funerari...........................................................................41,50€
2n – Traspàs concessió títols funeraris ......................................................30,00€
I que hauran 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 a qualsevol dels comptes de l’Ajuntament d’Anglès que es relacionen a
continuació:
CaixaBank
CaixaBank
B. Santander
BBVA
B. Sabadell

ES52 2100 0658 0902 0000 4453
ES42 2100 8109 5322 0003 6677
ES23 0049 0497 2722 1081 0013
ES79 0182 5595 4402 0017 0071
ES50 0081 0222 6600 0120 6427

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada indicant la conveniència de domiciliar l'import del
rebut anual i al Departament Municipal de Tresoreria per al canvi de titular i domiciliació.
6.3
TEMA: Canvi titular nínxol cementiri a favor de la Sra. J. R.M.
Antecedents de fet:
Vist l'escrit amb RE 681., en el que el Sr J. R. M. amb DNI número ....3870L, la Sra J. R. M. amb
DNI ....0403Y declaren que són fills descendents de la difunta Sra. V. M. R. titular dels nínxols núm. 11
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de la plataforma A, sector nord, i el numero 52 de la plataforma B sector N, i sol·liciten que aquests
nínxols passin a la titularitat de la Sra. J. R. M..
Vist que els germans R. M. amb la sol·licitud acompanyen, els títols funeraris del difunt, el rebut
conforme els nínxols es troben al corrent de pagament i el germà renuncia expressament a tots els
drets i deures favor de la seva germana Sra. J. R. M.
Atès que l'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en virtut de la
delegació efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 172 de 19 de juny de 2015 i donat compte al Ple de 23
de juny de 2015, es sotmet a la consideració dels membres de la Junta de Govern que adopten el
següent acord:
Els membres de la Junta de Govern Local adopten del següent acord:
Primer.- Acceptar la voluntat Sr J. R. M. amb DNI número ....3870L, i la Sra J. R. M. amb
DNI ....0403Y i concedir el canvi de titular dels nínxols núm. 11 de la plataforma A, sector nord, i el
numero 52 de la plataforma B sector N, a favor de la Sra. J. R.M.
Segon.- Aprovar la liquidació per cada nínxol de la taxa següent:
Epígraf 4, apartat
1r- concessió títol funerari...........................................................................41,50€
2n – Traspàs concessió títols funeraris ......................................................30,00€
I que hauran 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 a qualsevol dels comptes de l’Ajuntament d’Anglès que es relacionen a
continuació:
CaixaBank
CaixaBank
B. Santander
BBVA
B. Sabadell

ES52 2100 0658 0902 0000 4453
ES42 2100 8109 5322 0003 6677
ES23 0049 0497 2722 1081 0013
ES79 0182 5595 4402 0017 0071
ES50 0081 0222 6600 0120 6427

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada indicant la conveniència de domiciliar l'import del
rebut anual i al Departament Municipal de Tresoreria per al canvi de titular i domiciliació.
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6.4
TEMA: Canvi titular nínxol cementiri a favor de la Sra. A. G. F..
Antecedents de fet:
Vist l'escrit de data 19 de setembre de 2016 amb RE 2844, en el que el Sr M. G. F. amb DNI
número ....8964S, la Sra A. M. G.z F. amb DNI ....0404F amb DNI....0404F, la Sra M. Ll. G. F. amb DNI
4....6762P i la Sra A. G. F. amb DNI ....0576R declaren que són fills descendents de la difunta Sra. M.
Ll. F. C. titular del nínxol núm. 102 plataforma A, sector nord, inhumada el 14 de setembre de 2013, i
sol·liciten que aquest nínxol passi a la titularitat de la Sra. A. G. F.
Vist que els germans G. F. amb la sol·licitud acompanyen, títol funerari del difunt, el rebut conforme el
nínxol es troba al corrent de pagament i els germans renuncien expressament a tots els drets i deures
favor de la Sra. A.G. F.
Atès que l'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en virtut de la
delegació efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 172 de 19 de juny de 2015 i donat compte al Ple de 23
de juny de 2015, es sotmet a la consideració dels membres de la Junta de Govern que adopten el
següent acord:
Els membres de la Junta de Govern Local adopten del següent acord:
Primer.- Acceptar la voluntat del Sr. M. G.F. amb DNI número ....8964S, la Sra A. M. G. F. amb
DNI ....0404F amb DNI ....0404F, la Sra M. Ll. G. F. amb DNI ....6762P i la Sra A. G. F. amb
DNI ....0576R i concedir el canvi de titular del nínxol núm. 102 plataforma A sector nord, a favor de la
Sra. A.G. F.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa següent:
Epígraf 4, apartat
1r- concessió títol funerari...........................................................................41,50€
2n – Traspàs concessió títols funeraris ......................................................30,00€
I que hauran 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 a qualsevol dels comptes de l’Ajuntament d’Anglès que es relacionen a
continuació:
CaixaBank

ES52 2100 0658 0902 0000 4453
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CaixaBank
B. Santander
BBVA
B. Sabadell

ES42 2100 8109 5322 0003 6677
ES23 0049 0497 2722 1081 0013
ES79 0182 5595 4402 0017 0071
ES50 0081 0222 6600 0120 6427

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada indicant la conveniència de domiciliar l'import del
rebut anual i al Departament Municipal de Tresoreria per al canvi de titular i domiciliació.

6.5
TEMA: Canvi titular nínxol cementiri a favor de la Sra. P. C. R..
Antecedents de fet:
Vist l'escrit de data 2 de desembre de 2016 amb RE 3668, en el que la Sra T. R.F. amb DNI
número ....0512S, declara que és la vídua del difunt J. C. S., titular del nínxol núm.158 de la plataforma
B sector Central, 2n i sol·licita que aquest nínxol passi a la titularitat de la seva filla Sra. P. C. R amb
DNI ....7810A.
Vist que la Sra T. R. F. amb la sol·licitud acompanya el títol funerari del difunt, el rebut conforme el
nínxol es troba al corrent de pagament, còpia del testament a favor seu i renuncia expressa de tots els
drets i deures favor de la seva filla Sra. Pilar.
Atès que l'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en virtut de la
delegació efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 172 de 19 de juny de 2015 i donat compte al Ple de 23
de juny de 2015, es sotmet a la consideració dels membres de la Junta de Govern que adopten el
següent acord:
Els membres de la Junta de Govern Local adopten del següent acord:
Primer.- Acceptar la voluntat de la Sra T. R. F. i concedir el canvi de titular del nínxol núm. 158, 2 n de
la plataforma B, sector nord, a favor de la seva filla Sra. P. C. R.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa següent:
Epígraf 4, apartat
1r- concessió títol funerari...........................................................................41,50€
2n – Traspàs concessió títols funeraris ......................................................30,00€
I que hauran 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.
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FORMA DE PAGAMENT
Transferència bancària a qualsevol dels comptes de l’Ajuntament d’Anglès que es relacionen a
continuació:
CaixaBank
CaixaBank
B. Santander
BBVA
B. Sabadell

ES52 2100 0658 0902 0000 4453
ES42 2100 8109 5322 0003 6677
ES23 0049 0497 2722 1081 0013
ES79 0182 5595 4402 0017 0071
ES50 0081 0222 6600 0120 6427

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada indicant la conveniència de domiciliar l'import del
rebut anual i al Departament Municipal de Tresoreria per al canvi de titular i domiciliació.
6.6
TEMA: Canvi titular nínxol cementiri a favor de la Sra. A. R.R.
Antecedents de fet:
Vist l'escrit de data 26 de maig de 2016 amb RE 1578, en el que la Sra A. R. R.amb DNI
número......4076-J, declara que és filla de la difunta, M. R.S., titular del nínxol núm.16, de la plataforma
A sector Central, i sol·licita que aquest nínxol passi a la seva titularitat.
Vist que la Sra. A. R. R. amb la sol·licitud acompanya el títol funerari de la difunta, i còpia del testament
on consta com a hereva universal.
Atès que l'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en virtut de la
delegació efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 172 de 19 de juny de 2015 i donat compte al Ple de 23
de juny de 2015, es sotmet a la consideració dels membres de la Junta de Govern que adopten el
següent acord:
Els membres de la Junta de Govern Local adopten del següent acord:
Primer.- Acceptar la voluntat de la Sra. A. R. R. amb DNI número....4076-J i concedir el canvi de titular
del nínxol núm.16, de la plataforma A sector Central, a favor seu.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa següent:
Epígraf 4, apartat
1r- concessió títol funerari...........................................................................41,50€
2n – Traspàs concessió títols funeraris ......................................................30,00€
I que hauran 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
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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 a qualsevol dels comptes de l’Ajuntament d’Anglès que es relacionen a
continuació:
CaixaBank
CaixaBank
B. Santander
BBVA
B. Sabadell

ES52 2100 0658 0902 0000 4453
ES42 2100 8109 5322 0003 6677
ES23 0049 0497 2722 1081 0013
ES79 0182 5595 4402 0017 0071
ES50 0081 0222 6600 0120 6427

Tercer.- Notificar el present acord a la interessada indicant la conveniència de domiciliar l'import del
rebut anual i al Departament Municipal de Tresoreria per al canvi de titular i domiciliació.
6.7
TEMA: convocatòria ajuts rehabilitació de façanes 2017 del Barri Antic
Antecedents
1. En virtut d'acord Plenari de data 6 de juliol de 2010 es va aprovar l'Ordenança reguladora dels ajuts
per a la rehabilitació de façanes al barri antic d'Anglès (BOP Girona 20, de 31 de gener de 2011).
2. El Pressupost de l'Ajuntament d'Anglès per a l'any 2017 preveu a la seva partida 1522 78000
«subvenció façanes.- Pla Barris» crèdit suficient per a l'atorgament de l'esmentada subvenció.
3. Considerant d'interès local la iniciació del corresponent expedient per arribar a l'efectivitat de les
subvencions esmentades.
4. Vist l'informe favorable de la intervenció municipal.
Fonaments de Dret
L'art.23 de la Llei General de Subvencions 38/2003, en la seva redacció donada per la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa
-LRSP-, estableix que la iniciació d'ofici de l'expedient de subvencions es realitzarà mitjançant
convocatòria aprovada per l'òrgan competent.
Considerant competència de l'Alcaldia la concessió de les subvencions locals, de conformitat amb la
clàusula residual de l'art.21.1.s de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, competència
delegada a la Junta de Govern Local per Decret de 19 de juny de 2015.
La Base de Datos Nacional de Subvenciones opera com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.
D'acord amb l'establert per l'art.34 de la LGS l'aprovació de despesa s'haurà de realitzar amb caràcter
previ a la convocatòria de les subvencions o de la concessió directa de les mateixes. Aquesta actuació
implica una proposta de despesa, la fiscalització prèvia per la Intervenció i l'aprovació de despesa per
òrgan competent.
Resolució
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Per tot l'exposat, els membres de la Junta de Govern Local adopten del següent
ACORD:
Primer.- APROVAR la despesa global màxima de 10.000€, que s'imputarà a l'aplicació pressupostària
1522 78000 «subvenció façanes.- Pla Barris» del pressupost municipal per a l'any 2017.
Segon.- CONVOCAR, d'acord amb les bases específiques esmentades, la concessió de subvencions a
atorgar l'any 2017, en els termes següents:
1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència no competitiva dins del programa del Pla de Barris del municipi
d'Anglès destinades a finançar les obres de rehabilitació i restauració de façanes dels edificis inclosos
dins del Barri Antic d'Anglès, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de de
l'Ajuntament en la sessió de 6 de juliol de 2010 i publicades al BOP Girona núm. 20, de 31 de gener de
2011.
2. Termini de presentació de sol·licituds
Per les característiques d’aquest programa, les sol·licituds de subvencions es podran realitzar al llarg
de tot l’exercici, subjecte a la disponibilitat pressupostària existent.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer en el mateix moment de sol·licitar la llicència municipal o
presentar la comunicació prèvia de les obres de rehabilitació, i ha de complementar-se amb la
documentació que recull l’article 6 de les bases reguladores.
Per obtenir la condició de beneficiari cal estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3. Termini de resolució i notificació
3.1 Termini de resolució
El termini màxim per adoptar la resolució de la sol·licitud i notificar-la, és de tres mesos a comptar des
de la data de presentació de les sol·licituds.
En cas que transcorri el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució als interessats, la
sol·licitud de concessió de la subvenció es considerarà desestimada per silenci administratiu.
3.2 Termini de notificació
La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els sol·licitants, tal com preveu l’article
41.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.
4. Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària inicial de 10.000€ corresponents a
l'aportació de l'Ajuntament d'Anglès per a la rehabilitació de façanes. Les subvencions previstes
s'imputaran a la partida pressupostària 1522 78000 «subvenció façanes.- Pla Barris».
L'atorgament de les subvencions està limitat per les dotacions econòmiques establertes en el
pressupost amb aquesta finalitat.
5. Quantia
S’atorgarà una subvenció de màxim el 50% del cost real de les obres i amb un límit màxim de 3.000€,
segons la relació de preus de l'annex 1 de les bases reguladores de la subvenció.
6. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria per la Junta de Govern Local exhaureix la via administrativa.
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Contra aquesta és procedent interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant del mateix
òrgan, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació.
7. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de l'Ajuntament d'Anglès i al lloc web de la
corporació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general
de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tot allò que no sigui previst en les bases específiques de la convocatòria, quedarà regulat per les bases
d'execució del Pressupost de l'Ajuntament; la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de
subvencions, i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de
juliol; i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa la procediment per
a la concessió de subvencions públiques.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí oficial de la Província de Girona, al tauler d'anuncis de la
corporació així com al lloc web de l'Ajuntament, i trametre les dades a la BDNS.
Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal.

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 accidental, en dono fe
L'alcaldessa,

La secretària accidental,

Àstrid Desset Desset

Eugènia Iglesias Berini
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