IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 08
.: Caràcter : Ordinària
.: Tipus : Junta de Govern
.: Data : 20 d'abril de 2017
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici: 20:00 hores
.: Hora d'acabament: 20:15 hores
.: Convocatòria: 1a.
HI ASSISTEIXEN:
: Presideix: Sra. Àstrid Desset Desset, alcaldessa
.: Secretària accidental: Sra. Eugènia Iglesias 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. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3. Contractació
4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
5. Assumptes econòmics.
6. Assumptes de tràmit
7. Assumptes urgents.
1.1.TEMA: Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Un cop llegida, s'aprova l'acta número 7 de data 6 d'abril de 2017, per unanimitat dels assistents.
2.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3-Contractació
3.1.TEMA: Valoració de les ofertes per l’adjudicació del contracte del servei de senyalització
horitzontal de municipi d’Anglès
Antecedents
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1.- En data 21 de març de 2017 la Mesa de contractació va procedir a l’obertura del sobre A relatiu a la
documentació administrativa i va requerir a l’empresa C-1 Vial, SL la presentació de la declaració de
responsable, advertint que l’admissió de l’oferta restava condicionada al lliurament correcte del
document assenyalat.
2.- En data 23 de març de 2017 C-1 Vial, SL presenta el document requerit i la seva oferta queda
admesa juntament amb la resta de propostes.
3.- En data 28 de març de 2017 es procedeix a l’obertura del sobre B , i en data 30 de març els serveis
tècnics emeten informe de valoració de les ofertes presentades i d’acord amb el quadre adjunt es
constata que l’oferta presentada per SEROVIAL, SL té un caràcter desproporcionat o anormal.
Licitador

Oferta

Mitjana

Diferencial

Serovial, Sl

30%

12,21%

17,79%

4.- En data 3 d’abril de 2017 es va notificar a la mercantil SEROVIAL, SL una exposició de les
circumstàncies que justifiquin la viabilitat de realitzar les senyalitzacions del preu ofertat.
5.- En data 10 d’abril de 2017 la mercantil SEROVIAL, SL ha presentat un escrit en el qual posa de
manifest que els preus ofertats estan molt ajustats o fora de mercat, i que han decidit posar en
coneixement la renúncia a participació en l’oferta del contracte de senyalització horitzontal del nostre
municipi.
6.- En data 13 d’abril de 2017 els serveis tècnics emeten un nou informe arran de la renúncia i es torna
a exposar el quadre de licitadors concursants restants, ordenant les ofertes de major a menor preu.
Licitador

% Baixa

Api Movilitat SA

05,55%

Señalización y Conservación Castilla, SLU

08,02%

Señales Girod, SL

10,00%

Temavial, SL

10,15%

Señalizaciones Viales de Catalunya, SA

10,94%

Proseñal, SLU

11,00%

C-1 Vial, SL

12,00%
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7.- La mesa de contractació, reunida en sessió de 20 d'abril de 2017 formula proposta de classificació i
d'adjudicació del contracte de senyalització horitzontal a l’empresa C-1 Vial SL, amb al baixa del 12%
respecte dels preus del Plec de prescripcions licitat, per ser l’oferta econòmicament més avantatjosa .
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.
Resolució
Per tot això, els membres de la Junta de Govern, l'adopten del següent
ACORD
Primer.- ACCEPTAR la renúncia expressa de l'empresa licitadora SEROVIAL, S.L. i declarar-la
exclosa de la licitació atès que un cop incorreguda en pressumpció de baixa anormal o
desproporcionada no ha acreditat la viabilitat de la seva oferta.
Segon.- APROVAR, en funció de l'oferta econòmica presentada, la classificació de les proposicions
admeses, per ordre decreixent, essent la següent:
Licitador

% Baixa

C-1 Vial, SL

12,00%

Proseñal, SLU

11,00%

Señalizaciones Viales de Catalunya, SA

10,94%

Temavial, SL

10,15%

Señales Girod, SL

10,00%

Señalización y Conservación Castilla, SLU

08,02%

Api Movilitat SA

05,55%

Tercer.- ADJUDICAR el contracte de serveis de senyalització horitzontal, a la mercantil C-1 VIAL, SL,
amb CIF B55195168, per un termini de dos anys, prorrogables, i una baixa del 12% respecte els preus
unitaris indicats en el preu de licitació.
Quart.- PUBLICAR al perfil del contractant l'acord d'adjudicació.
Cinquè.- NOTIFICAR l'acord d'adjudicació a tots els interessats.
Sisè.- REQUERIR a l'adjudicatària perquè aporti la documentació necessària per la signatura del
contracte, d’acord amb la clàusula 15.1 del Plec de clàusules administratives i comparegui per
formalitzar el contracte referit.
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Setè.- PUBLICAR al Perfil del contractant la formalització del contracte
Vuitè.- Comunicar al Departament d'Intervenció aquest acord pel seu coneixement i als efectes
oportuns.
4.-Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
4.1.TEMA: Llicència d'obres per a la reforma habitatge Av. Santa Coloma 51
Antecedents
1.Per aquest Ajuntament es tramita l’expedient número 6/2016 relatiu a sol·licitud de llicència
urbanística d’obra major formulada per C. F. C., actuant en nom propi, de data 9 de desembre de
2016, en relació a l’immoble situat a l'Avinguda Santa Coloma, 51.amb referència cadastral
0249708DG7404, amb un pressupost d’execució material de 15.377,44€ euros, segons la
documentació tècnica aportada, que queda incorporada a la llicència urbanística com a condició
material de la mateixa, redactada per l'arquitecte A.J. P., a qui correspon també la direcció facultativa
de les obres i la coordinació de la seguretat.
2.En data 20 de febrer de 2017 (RE795/2017) es va presentar la documentació necessària requerida
per a la correcta tramitació de la sol·licitud.
3.Vist l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals amb data 23 de març de 2017, de caràcter
favorable al seu atorgament, amb condicions, per quant tot i que el conjunt de l'edifici es troba en
situació de volumetria disconforme, les obres s'ajusten a allò que estableix la normativa urbanística del
POUM d'Anglès per a les zones d'eixample (Clau 2).
4.Vist l'informe emès per l’organisme sectorial afectat Serveis Territorials de Carreteres del
Departament de Territori i Sostenibilitat (RE 878-28/02/2017), de caràcter favorable, per quant les
obres hauran d'ocupar temporalment la calçada de la C-63, la vorera i el tall d'un carril de circulació
amb pas alternatiu de vehicles al marge dret per la realització d'operacions puntuals de càrrega i
descàrrega de materials de les obres, amb un seguit de condicions i amb una vigència de 6 mesos.
Fonaments de dret
Vist l’informe jurídic favorable, de data 19 d’abril de 2017, que consta en l’expedient
Considerant allò disposat a l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, articles 13 i 14 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i 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, la
tramesa de l’expedient s’ajusta a la normativa urbanística d’aplicació.
De conformitat amb els antecedents exposats, i vistes les atribucions que en aquesta matèria
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confereix l'article 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 article 21.1.g) 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 de 19 de juny de 2015, s’eleva a l’òrgan esmentat la següent
Resolució
Per tot això, els membres de la Junta de Govern, l'adopten del següent
PRIMER.- ATORGAR llicència urbanística per a les obres de reforma interior de l’habitatge amb les
condicions requerides en l’informe tècnic:
a) Abans de l’inici caldrà presentar a l’ajuntament l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció
facultativa de les obres d’acord amb l’art. 37.3 del Decret 64/2014 de 13 de maig.
b) Caldrà dipositar una fiança de 150 €, en concepte de la 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.
Caldrà fer efectiu el pagament dels impostos i taxes corresponents.
c) D’acord amb l’art. 37.3 del Decret 64/2014, 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.
d) Per tal de realitzar aquesta obra, es disposa de l’autorització del servei territorial de
carreteres. Amb tot, caldrà comunicar a la guàrdia urbana tres dies abans de les actuacions i el
compliment de totes les condicions de l’autorització.
Obra autoritzada: reforma interior d’un habitatge
Situació de l’obra: Avinguda Santa Coloma 51
Data límit per iniciar les obres: sis mesos.
Temps màxim d’interrupció: tres mesos.
Data de caducitat de la llicència: tres anys.
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per tramitació de la llicència urbanística concedida,
practicada conforme a l’Ordenança fiscal núm 7 vigent.
Concepte
Pressupost obra 15.377,44€ x ICIO 3,75%
Taxa per llicència (per reforma)
Fiança de Runes i Residus Decret 89/2010, de 29 de juny 6,31 Tn a
retornar
Placa d’obres
TOTAL

Preu(€)
576,65
204,00
150,00
11,42
942,07€

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 anys per al seu acabament. Es podrà concedir
pròrroga dels esmentats terminis de la llicència, tant del termini de començament com del termini de
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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 quota 2017 Consorci del Ter
Antecedents
1. Atès que aquest Ajuntament és membre dels Consorcis del Ter.
2. Mitjançant la notificació de data 10 de febrer de 2017, amb RE: 1-2017-000664-2, el Consorci del
Ter va trametre a l'Ajuntament d'Anglès la liquidació corresponent a la quota d'ens consorciat per
l'anualitat 2017, que ascendeix a 1.739,00 €.
3. Tenint en compte l'existència de crèdit adequat i suficient a l'aplicació pressupostària 943 46703
«CONSORCI ALBA-TER» del pressupost municipal vigent.
Fonaments de dret
Primer.- L'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern, en virtut de la delegació
efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 172, del 19 de juny de 2015.
Resolució
Per tot això, els membres de la Junta de Govern, l'adopten del següent
1. Aprovar la quota d'ens consorciat per l'anualitat 2017, que ascendeix a 1.739,00 € del Consorci
del Ter.
2. Autoritzar i disposar la despesa corresponent de 1.739,00 € amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 943 46703 «CONSORCI ALBA-TER» del pressupost municipal vigent.
3. Notificar aquest acord al Consorci del Ter.
4. Comunicar al Departament de Tresoreria i Intervenció aquest acord pel seu coneixement i als
efectes oportuns.
5.2.TEMA: Aprovació quota 2017 Consorci Vies Verdes
Antecedents
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1. Atès que aquest Ajuntament és membre del Consorci Vies Verdes.
2. Mitjançant la notificació de data 30 de gener de 2017, amb RE: 1-2017-000433-1, el Consorci Vies
Verdes va trametre a l'Ajuntament d'Anglès l'aprovació de la quota a ingressar per l'exercici 2017 per
part dels diferents ajuntaments consorciats. La quota corresponent a l'Ajuntament d'Anglès ascendeix
a 3.554,91 €.
3. Tenint en compte l'existència de crèdit adequat i suficient a l'aplicació pressupostària 943 46706
«CONSORCI VIES VERDES» del pressupost municipal vigent.
Fonaments de dret
Primer.- L'adopció d'aquest acord és competència de la Junta de Govern, en virtut de la delegació
efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 172, del 19 de juny de 2015.
Resolució
Per tot això, els membres de la Junta de Govern, l'adopten del següent

1. Aprovar la quota de l'exercici 2017 del consorci Vies Verdes.
2. Autoritzar i disposar la despesa corresponent de 3.554,91 € amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 943 46706 «CONSORCI VIES VERDES» del pressupost municipal vigent.
3. Notificar aquest acord al Consorci Vies Verdes.
4. Comunicar al Departament de Tresoreria i Intervenció aquest acord pel seu coneixement i als
efectes oportuns.
6. Assumptes de tràmit
7.- Assumptes urgents
S'incorpora la proposta del Regidor d'Ensenyament, Sr. Jordi Pibernat Casas, en relació als criteris
d'admissió, baremació i documentació per la matriculació de la Llar d'Infants i en conseqüència es
deroga l'anterior.
7.1
TEMA: MODIFICACIÓ DELS CRITERIS D'ADMISSIÓ, BAREMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
ACREDITATIVA EN EL PROCÉS DE MATRICULACIÓ DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL
D'ANGLES
Antecedents:
La Junta de Govern de data 31 de març de 2004 va aprovar els conceptes de puntuació per les
sol·licituds de matriculació de la Llar d'Infants municipal «El Cucut».
La Junta de Govern de data 19 de febrer de 2009 va aprovar la modificació del barem de punts per
l'admissió de nous infants.
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Atès que en el procés de matriculació del curs 2017-18 caldrà
d'admissió.

actualitzar i aplicar nous criteris

Fonaments de Dret:
Primer.- Reglament intern de la Llar d'Infants municipal «El Cucut» publicat a BOP número 88 de data
9 de maig de 2016.
La Junta de Govern adopta el següent acord:
1.- Aprovar els següents criteris d'admissió, amb la corresponent baremació i la definició de la
documentació acreditativa en el procés de matriculació a la Llar d'Infants:
Criteris generals (resum):
Existència de germans/es al centre o del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet,
que hi treballin.
La proximitat del domicili o lloc de treball.
Ser perceptors de la "Renda mínima d'inserció".
La discapacitat de l'alumne, pare, mare o germans igualo superior al 33%.
Criteris complementaris (resum):
Criteris relacionats amb la situació familiar: Família Nombrosa, Família Monoparental o Família
d'acollida.
Criteris relacionats amb l'estat de salut de l'infant: Malaltia crònica de l'alumne/a que afecti el sistema
digestiu, endocrí o metabòlic.
Criteris relacionats amb la situació laboral: Estar els dos [pares, tutors o guardadors legals] en situació
laboral activa o aturats.
Desenvolupament dels criteris generals:
1. Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen.
Barem:
5. 40 punts. (Només puntua una opció o germans o familiars al centre)
Explicació:
5. S'entén que un alumne o alumna té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en
el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que un pare o mare o tutor o
tutora legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció
hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores
setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o
administratiu.
6. Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar (disposició
addicional divuitena de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació i article 51 de la Llei
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència)
Documentació acreditativa:
 Quan un germà o germana està escolaritzat al centre o un pare o mare o tutor o tutora legal hi
treballa, no s'ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació.
2. Proximitat del domicili de la unitat familiar de l'alumne o alumna al centre o, si s'escau, proximitat del
lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet.
Barem (Només puntua una opció de les següents):
 Quan el domicili habitual es troba en el municipi d'Anglès: 30 punts.
 Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardadoria de fet es prengui en consideració,
en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball, i aquesta és dins del municipi
d'Anglès: 20 punts.
Explicació:
 S'entén per unitat familiar el conjunt de persones que conviuen unides amb l'alumne per vincle
de consanguinitat o afinitat fins a segon grau, incloent-hi les persones unides als progenitors
per matrimoni o anàloga relació d'afectivitat. L'infant ha de constar, al padró d'habitants de
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Anglès, que conviu amb la persona sol·licitant. AI respecte, l'Ajuntament d'Anglès podrà
realitzar les comprovacions oportunes.
 S'entendrà per domicili de la unitat familiar, aquella que consti en el padró d'habitants de la vila
d'Anglès. Quan un menor resideixi en un recurs residencial reconegut per la Generalitat de
Catalunya, l'adreça d'aquest recurs serà considerada el domicili de la unitat familiar del menor.
Documentació acreditativa:
 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el
NIE en el cas de persones estrangeres.
 Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de
residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, l'Ajuntament
comprovarà l'adreça del padró d'habitants.
 Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acredita mitjançant una
còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de
treballadors en el règim d'autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència
Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i
baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).
3. Renda anual de la unitat familiar:
Barem: 10 punts.
Explicació:
 Quan el pare o mare o tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció,
calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora.
Documentació acreditativa:
 Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima
d'inserció.
4. Discapacitat de l'alumne o alumna, pare o mare o germans.
Barem: 10 punts.
Explicació:
 Quan l'alumne o alumna acredita una discapacitat de grau igualo superior al 33%, o quan el
pare o mare, tutor o tutora, un germà o germana de l'alumne o alumna acredita una
discapacitat igual o superior al 33%.
Documentació acreditativa:

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició
emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s'admeten els certificats de
discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas,
cal acreditar una discapacitat igualo superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la
Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total,
absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió
de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
Criteris complementaris:
1. Criteris relacionats amb la situació familiar.
Barem: 15 punts.
Explicació:
 Ser família nombrosa, família monoparental i família d'acollida del menor.
Documentació acreditativa:
 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 Documentació acreditativa de tenir el menor en situació d'acollida familiar.
2. Criteris relacionats amb l'estat de salut de l'infant.
Barem: 10 punts.
Explicació:

Malaltia crònica de l'alumne/a que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic.
Documentació acreditativa:

Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial
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amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, on s'indiqui
expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que li afecta el
sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es
tracta.
3. Criteris relacionats amb la situació laboral.
Barem: 15 punts
Explicació:
 Cal que els dos membres que sustenten la tutoria legal del menor (o del membre que té la
custòdia del menor si és família monoparental), en el moment de la presentació de la
sol·licitud, estiguin en situació laboral activa o en situació d'atur.
Documentació acreditativa
 Cal presentar, per cadascun dels membres, algun d'aquests documents:

Nòmina anterior o contracte vigent de prestació de serveis.

Rebut d'ingrés de les quotes de la seguretat social de treballadors autònoms.

Certificat de l'INEM on s'acrediti la situació d'atur.
2.- Derogar els conceptes de puntuació per les sol·licituds de matriculació de la Llar d'Infants municipal
«El Cucut», aprovats a la Junta de Govern de data 31 de març de 2004 i la modificació del barem de
punts per l'admissió de nous infants que va ser aprovada per Junta de Govern de data 19 de febrer de
2009.
3.- Notificar el present acord a la Directora de la Llar d'Infants pel seu coneixement i efectes i publicar
els criteris a la web municipal pel coneixement general.
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,
CPISR-1 C ASTRID
VICTORIA DESSET DESSET

La secretària accidental,
Firmado digitalmente por CPISR-1 C
ASTRID VICTORIA DESSET DESSET
Fecha: 2017.05.10 12:54:24 +02'00'
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