IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 16
.: Caràcter : Ordinària
.: Tipus : Junta de Govern
.: Data : 24 d'agost de 2017
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici: 19:30 hores
.: Hora d'acabament: 20:00 hores
.: Convocatòria: 1a.
HI ASSISTEIXEN:
: Presideix: Sr. Josep Casadellà Turón, alcalde accidental
.: Secretària accidental: Sra. Eugènia Iglesias Berini
.: Assistents:
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 l'acta de la sessió anterior.
Un cop llegida, s'aprova l'acta número 15 de data
assistents.

7 d'agost de 2017, per unanimitat dels

2.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3-Contractació
4.-Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
4.1
TEMA: Llicència d’obres de reforma interior d’un habitatge existent (sense afectació
estructural ni modificació de la distribució) i construcció d’una nova terrassa exterior,
descoberta, annexa a la façana.
Antecedents
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1. Per aquest Ajuntament es tramita l’expedient número 06/2017, relatiu a sol·licitud de llicència
urbanística d’obres formulada per l'arquitecte D. C. C. amb NIF ....2.826E, actuant en nom propi,
de data 31 de juliol de 2017 (RE:2770-2), en relació a l’immoble situat al Carrer Escoles, número
43. Amb la instància s'adjunta la següent documentació:
1 exemplar del projecte tècnic en paper i digital signat per l’arquitecte D C C
Full d’ assumpció de la direcció de les obres signat pel tècnic redactor.
Estudi bàsic de seguretat i salut (incorporat en el projecte)
2. Vist l'informe emès per l'arquitecte municipal en data 17 d'agost de 2017, en relació a la llicència
urbanística sol·licitada, de caràcter favorable al seu atorgament, per quant s'ajusta a les
determinacions del POUM d'Anglès.
3. Vist l'informe favorable emès per la secretària accidental.
Fonaments de dret
Primer.- POUM d’Anglès aprovat definitivament del la CTUG en sessió de 19 de juliol de 2012,
DOGC núm. 6323 de 16 d’octubre de 2012, en relació a la zona 2a Zona d’Eixample corresponent
al tipus d’ordenació amb alineació a vial.
Segon.- Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del sòl
al municipi d'Anglès publicada en el BOP núm. 120 de data 23 de juny de 2017.
Tercer.- És competència de la Junta de Govern la concessió de llicències segons Decret de
delegacions de data 19 de juny de 2015, del que es va donar compte al Ple de 23 de juny de
2015, i d'acord amb allò establert als articles 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'article 21.1.g) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
La Junta de Govern adopta el següent acord:
PRIMER.- Concedir a D. C. C. llicència urbanística d’obra major per a la reforma interior d’un
habitatge existent (sense afectació estructural ni modificació de la distribució) i construcció d’una
nova terrassa exterior, descoberta, annexa a la façana posterior de l’habitatge, al carrer C/
Escoles, 43 (Ref.cadastral: 0148507DG7404N0010OW), amb un pressupost d’execució material
de 13.980,57 euros, segons la documentació tècnica aportada, que queda incorporada a la
llicència urbanística com a condició material de la mateixa, redactada pel la Tècnic David Calvo
Coromina (col. 30.134/5 COAC) en data 10 de març de 2017, a qui correspon també la direcció
facultativa de les obres.
SEGON.-Aprovar el quadre de liquidació dels tributs corresponents tal com segueix:
IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Pressupost de l’obra
13.980,57 x 3,75% ICIO

524,27

Taxa per tramitació de llicència de reforma

204,00

Placa d’obres

11,42€

Fiança runes i residus Decret 89/2010 >=150,00
retornar

a

TOTAL........

150,00
889,69€

TERCER.- Donar compliment a les condicions descrites en l’informe del tècnic municipal, que
forma part de l’expedient i que són les següents:
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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.
Caldrà dipositar una fiança de 150 € (segons fitxa del mateix projecte tècnic) 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 (incorporada al quadre de liquidació).
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.
Caldrà aportar l’assumeix del coordinador de seguretat i salut de l’obra.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- Donar trasllat del present acord a la persona interessada i al departament d’Intervenció
i Tresoreria, pels seus coneixements i efectes.
5.- Assumptes econòmics
6. Assumptes de tràmit
6.1
TEMA: Canvi de titular del nínxol 75 de la Plataforma A, Sector Central
Antecedents de fet:
Vist l'escrit de data 13 de juliol de 2017 amb RE 2595, en el que la Sra R. F. O. amb número de
DNI 40248812, on manifesta que és hereva de la Sra M. O.Ll. titular del nínxol núm. 75
plataforma A, sector Central, traspassada en data 4 d'octubre de 2016.
Vist que la interessada amb la sol·licitud acompanya el títol funerari de la difunta, i còpia del
testament on consta com a hereva universal.
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 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.
La Junta de Govern adopta el següent acord:
Primer.- Acceptar la voluntat de la interessada i concedir el canvi de titular del nínxol número 75
de la Plataforma A, Sector Central.
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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 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 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.
6.2
TEMA: Trasllat de restes del nínxol 316 del cementiri vell al nínxol 113 de la Plataforma A, Sector
Central del cementiri nou.
Antecedents de fet:
Vist l'escrit de data 4 de gener de 2011, en el que el Sr. J. Ll. i S. amb DNI ....9094Z, la Sra. C. Ll.
i S.amb DNI ....0437V, on manifesten que són nets de la Sra J. C. T., titular del nínxol 316 del
cementiri vell, i exposen que desitgen fer el trasllat de les restes al nínxol número 113 de la
Plataforma A, Sector Central del cementiri nou, i que un cop traslladades les restes renuncien a
tots els drets i deures del nínxol número 316 del cementiri vell.
Vist el pressupost genèric presentat per l'empresa AUFUCE amb NIF B17502675 i domicili social a
la Ctra Sant Feliu de Guíxols numero 26 de Girona en relació al trasllat de restes del cementiri vell,
per una quantia de 192,20 €, IVA inclòs, i 8,60 € de la taxa de sanitat per trasllat de restes.
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Vist la conformitat del departament d'Intervenció, pel que existeix consignació suficient a la partida
164 21200 de reparació i conservació de cementiri del Pressupost municipal vigent per a la
contractació esmentada,
Fonaments de dret
Primer.- Reglament del cementiri municipal vigent, aprovat i publicat en el BOP numero 21, data
30 de gener del 2008, on diu:
- Article 37 en relació a l'autorització per exhumació de restes:
=» .../.. Per expedir les autoritzacions d'exhumació contemplades en el present Reglament,
es requerirà la presentació de la següent documentació:
a) Autorització de la persona titular de la sepultura a desocupar, per a la seva obertura.
b) Llicència per exhumar, expedida pel Departament de Sanitat, en els casos
d'exhumacions per a trasllat de cadàvers o restes fora del recinte del Cementiri
Municipal..../..»=
Segon.- Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de policia sanitària
mortuòria.
Tercer.- 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.
La Junta de Govern adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l'empresa AUFUCE amb NIF B17502675 per al
trasllat de restes del cementiri vell al cementiri nou del municipi, per una quantia de 192,20 €, IVA
inclòs, i 8,60 € de la taxa de sanitat per trasllat de restes.
Segon- Autoritzar a la mercantil Aufuce a realitzar el trasllat de restes del nínxol 316 del cementiri
vell al nínxol 113 de la plataforma A, Sector Central i que haurà d'avisar als titulars dels nínxol del
cementiri vell per si volen assistir el dia que s'executin els trasllats.
Tercer- Acordar aprovar la bonificació de la taxa per reducció de despulles i trasllat de restes al
cementiri nou de 330,30 €.
Quart.-Acceptar la renúncia dels Srs. J. i C. Ll. i S.a tots els efectes del nínxol número 316 del
cementiri vell una vegada traslladades les restes, i tramitar la baixa dels arbitris corresponents.
Cinquè.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que inclou l'IVA per import de 192.20 €, IVA
inclòs, i 8,60 € de la taxa de sanitat, imputable a la partida 164 21200 de reparació i conservació
del cementiri del Pressupost Municipal vigent.
Sisè- Sol·licitar, que un cop s'hagi realitzat la prestació, s'incorpori la factura amb els requisits
fiscals corresponents i es tramit i el seu pagament si procedeix.
Setè.- Davant la impossibilitat de notificar aquest acord a tots els possibles familiars o hereus del
titular d'ús de l'esmentat nínxol,de la Sra J. C. T., es notificarà per edictes al Boletín Oficial del
Estado, el present acord.
Vuitè.-Notificar aquest acord a l'empresa AUFUCE i als interessats.
Novè.- Donar trasllat al departament d'intervenció i tresoreria i al Servei de recaptació del Consell
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Comarcal per tal de donar de baixa els arbitris corresponent al nínxol numero 316 del cementiri
vell.
6.3
TEMA: Trasllat de restes del nínxol 121 del cementiri vell al nínxol 66 de la Plataforma A, Sector
Sud del cementiri nou.
Antecedents de fet:
Vist l'escrit de data 4 de maig de 2017, en el que el Sr. J. M. S.amb DNI ....4933T, i la Sra. R. M.
S. amb DNI ....1512L, on manifesten que són descendents del Sr. A. M. B., titular del nínxol 121
del cementiri vell, i exposen que desitgen fer el trasllat de les restes al nínxol número 66 de la
Plataforma A, Sector Sud del cementiri nou, i que un cop traslladades les restes renuncien a tots
els drets i deures del nínxol número 121 del cementiri vell.
Vist el pressupost genèric presentat per l'empresa AUFUCE amb NIF B17502675 i domicili social a
la Ctra Sant Feliu de Guíxols numero 26 de Girona en relació al trasllat de restes del cementiri vell,
per una quantia de 192,20 €, IVA inclòs, i 8,60 € de la taxa de sanitat per trasllat de restes.
Vist la conformitat del departament d'Intervenció, pel que existeix consignació suficient a la partida
164 21200 de reparació i conservació de cementiri del Pressupost municipal vigent per a la
contractació esmentada,
Fonaments de dret
Primer.- Reglament del cementiri municipal vigent, aprovat i publicat en el BOP numero 21, data
30 de gener del 2008, on diu:
- Article 37 en relació a l'autorització per exhumació de restes:
=» .../.. Per expedir les autoritzacions d'exhumació contemplades en el present Reglament,
es requerirà la presentació de la següent documentació:
a) Autorització de la persona titular de la sepultura a desocupar, per a la seva obertura.
b) Llicència per exhumar, expedida pel Departament de Sanitat, en els casos
d'exhumacions per a trasllat de cadàvers o restes fora del recinte del Cementiri
Municipal..../..»=
Segon.- Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de policia sanitària
mortuòria.
Tercer.- 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.
La Junta de Govern adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l'empresa AUFUCE amb NIF B17502675 per al
trasllat de restes del cementiri vell al cementiri nou del municipi, per una quantia de 192,20 €, IVA
inclòs, i 8,60 € de la taxa de sanitat per trasllat de restes.
Segon- Autoritzar a la mercantil Aufuce a realitzar el trasllat de restes del nínxol 121 del cementiri
vell al nínxol 66 de la plataforma A, Sector Sud i que haurà d'avisar als titulars dels nínxol del
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cementiri vell per si volen assistir el dia que s'executin els trasllats.
Tercer- Acordar aprovar la bonificació de la taxa per reducció de despulles i trasllat de restes al
cementiri nou de 330,30 €.
Quart.-Acceptar la renúncia dels Srs. J.i R. a tots els efectes del nínxol número 121 del cementiri
vell una vegada traslladades les restes, i tramitar la baixa dels arbitris corresponents.
Cinquè.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que inclou l'IVA per import de 192.20 €, IVA
inclòs, i 8,60 € de la taxa de sanitat, imputable a la partida 164 21200 de reparació i conservació
del cementiri del Pressupost Municipal vigent.
Sisè- Sol·licitar, que un cop s'hagi realitzat la prestació, s'incorpori la factura amb els requisits
fiscals corresponents i es tramit i el seu pagament si procedeix.
Setè.- Davant la impossibilitat de notificar aquest acord a tots els possibles familiars o hereus del
titular d'ús de l'esmentat nínxol,del Sr. A.M. B., es notificarà per edictes al Boletín Oficial del
Estado, el present acord.
Vuitè.-Notificar aquest acord a l'empresa AUFUCE i als interessats.
Novè.- Donar trasllat al departament d'intervenció i tresoreria i al Servei de recaptació del Consell
Comarcal per tal de donar de baixa els arbitris corresponent al nínxol numero 121 del cementiri
vell.
6.4
TEMA: Trasllat de restes del nínxol 357 del cementiri vell al nínxol COMUNITARI del cementiri
nou.
Antecedents de fet:
Vist l'escrit de data 6 de juny de 2017, en el que la Sra. M. A. C. C., amb DNI ....9709Q, la Sra. G
V. C. amb DNI....3560X i la Sra. L.V. C. amb DNI....3561B, on manifesten que són hereves de la
Sra D.F.M., titular del nínxol 357 del cementiri vell, i exposen que renuncien a tots els drets i
deures del nínxol número 357 del cementiri vell.
Vist el pressupost genèric presentat per l'empresa AUFUCE amb NIF B17502675 i domicili social a
la Ctra Sant Feliu de Guíxols numero 26 de Girona en relació al trasllat de restes del cementiri vell,
per una quantia de 192,20 €, IVA inclòs, i 8,60 € de la taxa de sanitat per trasllat de restes.
Vist la conformitat del departament d'Intervenció, pel que existeix consignació suficient a la partida
164 21200 de reparació i conservació de cementiri del Pressupost municipal vigent per a la
contractació esmentada,
Fonaments de dret
Primer.- Reglament del cementiri municipal vigent, aprovat i publicat en el BOP numero 21, data
30 de gener del 2008, on diu:
- Article 37 en relació a l'autorització per exhumació de restes:
=» .../.. Per expedir les autoritzacions d'exhumació contemplades en el present Reglament,
es requerirà la presentació de la següent documentació:
a) Autorització de la persona titular de la sepultura a desocupar, per a la seva obertura.
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b) Llicència per exhumar, expedida pel Departament de Sanitat, en els casos
d'exhumacions per a trasllat de cadàvers o restes fora del recinte del Cementiri
Municipal..../..»=
Segon.- Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de policia sanitària
mortuòria.
Tercer.- 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.
La Junta de Govern adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l'empresa AUFUCE amb NIF B17502675 per al
trasllat de restes del cementiri vell al cementiri nou del municipi, per una quantia de 192,20 €, IVA
inclòs, i 8,60 € de la taxa de sanitat per trasllat de restes.
Segon- Autoritzar a la mercantil Aufuce a realitzar el trasllat de restes del nínxol 357 del cementiri
vell al nínxol comunitari del cementiri nou.
Tercer- Acordar aprovar la bonificació de la taxa per reducció de despulles i trasllat de restes al
cementiri nou de 330,30 €.
Quart.- Acceptar la renúncia de les Senyores M. A. C. C., Sra. G. V. C. i la Sra. L. V. C.a tots els
efectes del nínxol número 357 del cementiri vell i tramitar la baixa dels arbitris corresponents amb
efectes retroactius de la seva petició de data 6 de juny de 2016.
Cinquè.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que inclou l'IVA per import de 192.20 €, IVA
inclòs, i 8,60 € de la taxa de sanitat, imputable a la partida 164 21200 de reparació i conservació
del cementiri del Pressupost Municipal vigent.
Sisè- Sol·licitar, que un cop s'hagi realitzat la prestació, s'incorpori la factura amb els requisits
fiscals corresponents i es tramit i el seu pagament si procedeix.
Setè.- Davant la impossibilitat de notificar aquest acord a tots els possibles familiars o hereus del
titular d'ús de l'esmentat nínxol,de la Sra D. F.M. es notificarà per edictes al Boletín Oficial del
Estado, el present acord.
Vuitè.-Notificar aquest acord a l'empresa AUFUCE i als interessats.
Novè.- Donar trasllat al departament d'intervenció i tresoreria i al Servei de recaptació del Consell
Comarcal per tal de donar de baixa els arbitris corresponent al nínxol numero 357del cementiri vell
amb efectes retroactius de la data de la seva petició de 6 de juny de 2016.
6.5
TEMA: Aprovació conveni Càritas 2017
Antecedents
1. A la base 29 d'execució del pressupost municipal 2017 es preveu una subvenció nominativa de
5.000€ a Càrites, en base a l'aplicació pressupostària 231 48001 «Ajuts socials».
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2. A l'efecte de regular la seva 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 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, i mitjançant el qual es determina el protocol
que regirà el servei d'aliments al poble d'Anglès.
Segons aquest conveni, l'Ajuntament d'Anglès l'any 2017 destinarà la quantitat de 5.000,00 euros,
per cobrir la demanda d'aliments que no es pugui satisfer amb donacions en espècie. Es justificarà
el destí d'aquest import a final d'any amb les corresponents factures de compra. Si durant el
decurs de l'any la situació del servei d'aliments ho requerís, l'Ajuntament estudiarà les seves
possibilitats pressupostàries per tal ampliar en el seu cas la partida destinada a la compra
d'aliments.
Així mateix, es preveu que l'Ajuntament assumirà els cost del transport d'aliments des del
magatzem central del Banc d'aliments fins a Càritas Anglès, i posarà a disposició de Càritas
Anglès personal de la brigada per a la descàrrega dels aliments fins a un import total de 300
euros.
3. Vist l'informe jurídic de la secretària accidental de data 22 d'agost de 2017.
Fonaments de dret
1. Article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
2. Article 22.2.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
3. La competència per a la concessió de la subvenció correspon a la Junta de Govern Local
segons allò establert a les Bases d'Execució del Pressupost.
La Junta de Govern adopta el següent acord:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i l'Entitat Càritas Diocesana.
SEGON.- Concedir a l'Entitat Càritas Diocesana de Girona, amb NIF R1700016G una subvenció
per import de 5.000,00 € amb la finalitat d'ajut social, i concretament, la compra d'aliments per a la
cistella bàsica, amb càrrec a la partida pressupostària 231 48001 «Ajuts socials».
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.- Notificar el present acord al representat de l'Entitat Càritas Diocesana de Girona, i
comunicar-lo al departament d'Intervenció municipal.
7.- Assumptes urgents
7.1.TEMA: Aprovació lliurament a justificar per les GALES 2017
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Antecedents
1. Vist que el primer cap de setmana de setembre se celebren les Gales d'Anglès, festa que es
comprèn del 30 d'agost del 2017 al 04 de setembre de 2017.
2. Atès que el Regidor de Cultura ha demanat una bestreta per import de 2.000,00 € per fer front a
diverses despeses que s'han de fer efectives per avançat per les festes esmentades.
3. L'aplicació pressupostaria corresponent, és la 338 22699 «GALES I ALTRES FESTES» del
Pressupost Municipal vigent.
Fonaments de dret
Primer.- Article 190 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Segon.- Base 34 d'execució del pressupost municipal 2017, en relació als pagaments de justificar,
estableix que tindran el caràcter de “a justificar”, les ordres de pagament a les quals no sigui
possible acompanyar els documents justificatius en el moment de la seva expedició. Es
demanaran a càrrec dels corresponents crèdits pressupostaris i s’acomodaran al Pla de disposició
de fons de la Tresoreria.
Seran aprovats per resolució de la Junta de Govern Local, malgrat que de forma extraordinària, es
podran aprovar per part de l’Alcaldia.
Tercer.- La Partida d'imputació de la despesa és 338 22699 «GALES I ALTRES FESTES» del
Pressupost Municipal en vigor..
La Junta de Govern adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar un lliurament de 2.000,00 €, a justificar en un termini de 3 mesos, al regidor de
Cultura i Festes, Sr. Josep Casadellà i Turon, per fer front a despeses de les GALES d'Anglès
d'enguany.
Segon.- Notificar la present resolució al Regidor de Cultura que una vegada hagi fet les despeses
ha de justificar-les amb les corresponents factures.
Tercer.- Comunicar la present resolució al departament de Tresoreria i Intervenció a fi que
procedeixi al seu pagament.

I, no havent-hi més assumptes per a tractar, la Sra. Alcalde accidental aixeca la sessió a l'hora
esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària accidental, en dono fe.
L'alcalde accidental,
TCAT P JOSEP
CASADELLÀ
TURON - DNI
78064253E

La secretària accidental,
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Sr. Josep Casadellà Turón,
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