IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 11
.: Caràcter : Ordinària
.: Tipus : Junta de Govern
.: Data : 1 de juny de 2017
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici: 19:30 hores
.: Hora d'acabament: 20:00 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 10 de data 18 de maig de 2017, per unanimitat dels assistents.
2.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3-Contractació
3.1.-

TEMA: Treballs de legalització del nou subministrament elèctric de la comissaria de la Policia Municipal
Identificació de l’expedient
Treballs de legalització del nou subministrament elèctric de la comissaria de la Policia Municipal
Antecedents
1. Vist l'informe de l'enginyer assessor de l'Ajuntament d'Anglès respecte al pressupost de treballs de
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legalització del nou subministrament elèctric de la rotonda de Can Biel i la Comissaria de la Policia
Municipal, en el qual es posa de manifest que no es veu inconvenient en que es procedeixi a
l'aprovació de l'import del pressupost MS-2017 presentat Enric Simon Madrenas amb DNI 40311490B
en representació de DEEM-ENGINYERS, doncs els preus que s'ofereixen es troben dins el mercat,
d'acord amb el banc de preus BEDEC.
Fonaments de dret
Primer.- D'acord amb allò establert als articles 111 i 138.3 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, atesa la quantia
del contracte, pot tramitar-se com un contracte menor de serveis.
Segon.- Per a la tramesa d'aquests contractes, l'art.111 de la norma dita només exigeix l'aprovació de
la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Tercer.- La Partida d'imputació de la despesa és la 132 21200 «REPARACIÓ EDIFICIS I MATERIALS
PM» del Pressupost Municipal en vigor, on existeix crèdit adequat i suficient segons fiscalització
favorable de la Intervenció (RC: 220170002292).
Quart.- L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de Govern Local, en virtut d'allò
disposat a 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, i el Decret de delegacions de data 19
de juny de 2015.
D'acord als antecedents i fonaments de dret, s'adopta el següent
ACORD:
1. Autoritzar la despesa de 7.604,85 € (6.285,00 € + IVA 21 % (1.319,85 €) amb destinació a la
contractació dels serveis legalització del nou subministrament elèctric de la comissaria de la
Policia Municipal, despesa imputable a la partida 132 21200 «REPARACIÓ EDIFICIS I
MATERIALS PM» del Pressupost Municipal en vigor.
2. Adjudicar aquest contracte menor de serveis a l'enginyer Enric Simon Madrenas amb DNI
40311490B amb subjecció a les següents condicions:
Els treballs es realitzaran sota la supervisió de l'enginyer assessor de l'Ajuntament d'Anglès, el Sr.
Xavier Serra en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de l'adopció d'aquest acord.
Després de les oportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra presentació de factura per
l'adjudicatari davant un registre administratiu en el termini de 30 dies des de la prestació dels serveis
(art.3 de la Llei 25/2013).
3. Notificar aquest acord als interessats, així com a la Intervenció municipal als efectes oportuns.
3.2.-

TEMA: Treballs de legalització del nou subministrament elèctric de la rotonda de Can Biel
Identificació de l’expedient
Treballs de legalització del nou subministrament elèctric de la rotonda de Can Biel
Antecedents
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

2 de 10

1. Vist l'informe de l'enginyer assessor de l'Ajuntament d'Anglès respecte al pressupost de treballs de
legalització del nou subministrament elèctric de la rotonda de Can Biel i la Comissaria de la Policia
Municipal, en el qual es posa de manifest que no es veu inconvenient en que es procedeixi a
l'aprovació de l'import del pressupost MS-2017b presentat Enric Simon Madrenas amb DNI 40311490B
en representació de DEEM-ENGINYERS, doncs els preus que s'ofereixen es troben dins el mercat,
d'acord amb el banc de preus BEDEC.
Fonaments de dret
Primer.- D'acord amb allò establert als articles 111 i 138.3 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, atesa la quantia
del contracte, pot tramitar-se com un contracte menor de serveis.
Segon.- Per a la tramesa d'aquests contractes, l'art.111 de la norma dita només exigeix l'aprovació de
la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Tercer.- La Partida d'imputació de la despesa és la 165 21000 «REPARACIÓ I CONSERVACIÓ
ENLLUMENAT» del Pressupost Municipal en vigor, on existeix crèdit adequat i suficient segons
fiscalització favorable de la Intervenció (RC: 220170002291).
Quart.- L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de Govern Local, en virtut d'allò
disposat a 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, i el Decret de delegacions de data 19
de juny de 2015.
D'acord als antecedents i fonaments de dret, s'adopta el següent
ACORD:
1. Autoritzar la despesa de 7.733,11 € (6.391,00 € + IVA 21 % (1.342,11 €) amb destinació a la
contractació dels serveis legalització del nou subministrament elèctric de la comissaria de la
Policia Municipal, despesa imputable a la partida 165 21000 «REPARACIÓ I CONSERVACIÓ
ENLLUMENAT» del Pressupost Municipal en vigor.
2. Adjudicar aquest contracte menor de serveis a l'enginyer Enric Simon Madrenas amb DNI
40311490B amb subjecció a les següents condicions:
Els treballs es realitzaran sota la supervisió de l'enginyer assessor de l'Ajuntament d'Anglès, el
Sr. Xavier Serra en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà de l'adopció d'aquest acord.
Després de les oportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra presentació de
factura per l'adjudicatari davant un registre administratiu en el
termini de 30 dies des de la
prestació dels serveis (art.3 de la Llei 25/2013).
3. Notificar aquest acord als interessats, així com a la Intervenció municipal als efectes oportuns.
4.-Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
-
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5.- Assumptes econòmics
5.1.-

TEMA: Aprovació de despeses
Antecedents
Vistes les factures presentades per diversos proveïdors, per un import total de 15.450,33€,
corresponent als següents conceptes:
PROVEÏDOR
EL REBOST D'EN BACUS
EL REBOST D'EN BACUS
CAPGIR SERVEIS
PLANAS FORESTAL, S.L.
FORMIGONS LA VALL...

NIF
J55203749
J55203749
B17564758
B55180996
B17581000
TOTAL

CONCEPTE
DINAR GENT GRAN
DINAR GENT GRAN
ÀPATS ABRIL LLAR INFANTS
ADQUISICIÓ MATERIAL DIVERS
MATERIALS DIVERSOS

IMPORT
2.811,60
1.187,12
2.228,00
4.749,63
4.473,98
15.450,33

Aplic. pressup.
231 22609
231 22609
321 22105
454 21001
1532 61900

Fonaments de dret
Primer.- Correspon a la Junta de Govern Local l’aprovació d’aquelles despeses superiors a 2000 €,
d’acord amb el decret de delegació de l’alcaldia 172/2015, de 19 de juny.
Vist l’informe núm. 21/2017 de la Intervenció, que determina que no s’ha seguit el procediment previst
a les bases d’execució del pressupost, però que en tot cas correspondria a despeses de contractes
menors.
D'acord als antecedents i fonaments de dret, s'adopta el següent
ACORD:
1. Aprovar les despeses següents, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s'indiquen:
PROVEÏDOR
EL REBOST D'EN BACUS
EL REBOST D'EN BACUS
CAPGIR SERVEIS
PLANAS FORESTAL, S.L.
FORMIGONS LA VALL...

NIF
J55203749
J55203749
B17564758
B55180996
B17581000
TOTAL

CONCEPTE
DINAR GENT GRAN
DINAR GENT GRAN
ÀPATS ABRIL LLAR INFANTS
ADQUISICIÓ MATERIAL DIVERS
MATERIALS DIVERSOS

IMPORT
2.811,60
1.187,12
2.228,00
4.749,63
4.473,98
15.450,33

Aplic. pressup.
231 22609
231 22609
321 22105
454 21001
1532 61900

2. Comunicar al Departament d’Intervenció per tal que comptabilitzi les operacions pressupostàries
que corresponguin i efectuï la tramitació de la despesa.

C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

4 de 10

6. Assumptes de tràmit
6.1.TEMA: Aprovar el pressupost d'actualització del Pla multirisc vigent ( Incorporació del risc de
trencament de la presa de Susqueda del pla INUNCAT)
Atès que el municipi d'Anglès ja disposa del corresponent Pla Multirisc, degudament homologat, en
tant que figura de protecció civil que engloba en un sol document els plans de protecció civil següents:
INUNCAT, SISMICAT, INFOCAT I NEUCAT.
Tot i que la homologació del Pla Multirisc és recent, amb els eleccions del juny del 2015, es van
produir canvis en les persones responsables del mateix, per la qual cosa cal procedir a la seva
actualització.
Vist que el Ple en data 22 de novembre de 2016 es va aprovar l’actualització del Pla d’emergències
MULTIRISC, amb els canvis de persones responsables.
Atès que en data 30 de maig de 2017 i RE núm.2006-2 el Consell Comarcal de la Selva tramet un
pressupost per actualitzar el Pla Multirisc del municipi d'Anglès, vigent actualment, i que incorpora el
risc de trencament de la presa de Susqueda al pla INUNCAT.
Ates que el cost final de la taxa a meritar és de 280,00 € i que el pagament es farà el 100% del cost a
la signatura de l’encàrrec.
D'acord als antecedents i fonaments de dret, s'adopta el següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar el pressupost del Consell Comarcal de la Selva per un import final de DOS- CENTS
VUITANTA EUROS (280,00 €) per a la incorporació del risc de trencament de la presa de Susqueda al
pla INUNCAT.
SEGON.- Acceptar les condicions tècniques i econòmiques del servei ofertat.
TERCER.- Donar trasllat al Consell Comarcal de la Selva del present acord, així com al departament
de Tresoreria, via correu intern, per tal que tinguin coneixement als efectes oportuns.
6.2.TEMA: Aprovació del festival Cultual “Viu la Burés 2017”
Antecedents
Vista la memòria d'alcaldia de data 10 de maig de 2017 en la que s'exposa;« l’èxit de la 1ª edició del
Festival Cultural a l’antiga fàbrica Burés, enguany es vol repetir l’esdeveniment introduint novetats
que atreguin tant a gent del municipi com a gent d’arreu de Catalunya», s'ha elaborat el projecte
anomenat «.Viu la Burés, edició 2017», que inclou el programa, i el pressupost de les activitats, que
tindrà lloc el dia 17 de juny de 2017,
Amb l’aprovació del Festival Cultural «.Viu la Burés, edició 2017» i el pressupost presentat es passarà
a la contractació de tots els espectacles i serveis, els quals actualment estan reservats.
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En data 4 de maig de 2017 l'enginyer municipal ha emès informe favorable en relació a els concerts i
emissió de música a l’exterior del museu de les naus Burés d’Anglès,on informa de les condicions
específiques: Mesures particulars per a la protecció de la seguretat i salut i les recomanacions de
risc general.
En data 4 de maig de 2017 l'enginyer municipal ha emès informe favorable en relació a les foodtrucks
a l’exterior del museu naus Burés d’Anglès on informa de la normativa d’aplicació i les conclusions
per la instal·lació de les foodtrucks,
En data 5 de maig de 2017 el Sergent de la Policia Local ha emès informe en el sentit de informar del
dispositiu de seguretat policial.
6.

Es preveu la següent programació:
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7. En relació a les activitats previstes es compta amb el següent pressupost:.
De la partida 33422609 de «Altres activitats culturals» -------------------- 4999,94 €
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De la partida 32722609 de Joventut » -------------------- 544,50 €

8. Per tal d’afavorir la participació i considerant que els actes del Festival Cultural «Viu la Burés, edició
2017» són d’interès municipal, caldria establir l’entrada gratuïta als actes que es realitzin a l’ exterior
del museu de les naus Burés.
Fonaments de dret
Primer. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Segon. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
Tercer. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i règim
local de Catalunya.
Quart.- Pressupost de l’Ajuntament d'Anglès per a l’exercici 2017.
Cinquè.- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats
recreatives.
Sisè.- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics activitats
recreatives.
Setè – Decret d'alcaldia núm. 175 de data 19 de Juny de 2015.
D'acord als antecedents i fonaments de dret, s'adopta el següent
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ACORD:
Primer.- Aprovar el projecte anomenat “VIU LA BURÉS - 2017”, on s’inclou el programa i el pressupost
per a la seva realització, que puja a un import màxim de 5.544,44 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries següents:
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

IMPORT

Núm. 334 22609 ALTRES ACTIVITATS CULTURALS

4.999,94 €

Núm. 327 22609 ACTIVITATS DE JOVENTUT

544,50 €

TOTAL

5.544,44 €

Segon.- S’estableix l’entrada gratuïta als actes que es realitzin a l’exterior del museu de les naus
Burés d’acord amb allò exposat en el punt núm. 8 dels antecedents.
Tercer - Comunicar el present acord a l'àrea de cultura per a la tramitació de les gestions pertinents,
així com a la Intervenció i al cap de la policia municipal als efectes oportuns.
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,
CPISR-1 C EUGÈNIA
IGLESIAS BERINI
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