IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 2
.: Caràcter : ordinària
.: Tipus : Junta de Govern
.: Data : 18 de gener de 2018
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici:

19:30 hores

.: Hora d'acabament: 21:15 hores
.: Convocatòria: 1a.

HI ASSISTEIXEN:
: Presideix: Astrid Desset Desset, Alcaldessa
.: Secretària: Sra. Sandra Pinos Martínez
.: 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.
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5. Assumptes econòmics.
6. Assumptes de tràmit
7. Assumptes urgents.

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

TEMA: Lectura i aprovació de les actes números 25 de 2017 i número 1 de 2018 de les sessions
anteriors.

Un cop llegides, s'aprova l'acta número 25 de data 20 de desembre de 2017, i l'acta número 1 de
4 de gener de 2018, respectivament, per unanimitat dels assistents.

2. Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3. - Contractació
3.1.Tema: Adjudicació del contracte d'obres de reforma de l'antic ajuntament d'Anglès com a hotel
d'entitats

Antecedents
1. Per acord de la Junta de Govern Local en la sessió de 19 d'octubre de 2017, es va aprovar
l'expedient per a la contractació de les obres compreses en el Text refós del projecte d'obra pública
ordinària de reforma de l'antic Ajuntament com a Hotel d'Entitats, aprovant a l'efecte els plecs de
clàusules administratives particulars que hauran de regir-lo, amb un pressupost de licitació de cent
dinou mil vuit-cents trenta-tres euros amb setanta-cinc cèntims (119.833,75), IVA exclòs.
2. Tramitat el procediment, la mesa de contractació, reunida internament en data 18 de desembre
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de 2017 va qualificar la documentació administrativa dels sobres A, resultant admeses la totalitat
de les proposicions.
3. Posteriorment, en data 21 de desembre de 2017, va procedir en acte públic prèviament
anunciat al perfil del contractant, a l'obertura dels Sobres B. Comprovada la inexistència de baixes
anormals o desproporcionades, els serveis tècnics municipals van emetre informe de puntuació de
les ofertes, en data 21 de desembre de 2017 segons el següent resultat:
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL
RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS, SL
PERE BOADA COMAS, SL
ARGON INFORMÀTICA, SA

Oferta import (IVA inclòs)
117.067,50 €
121.000,00 €
125.840,00 €
132.331,83 €

REDUCCIÓ DEL TERMINI
8
8
8
8

Punts preu

Punts termini

92
79,04
63,11
41,72

Total
8
8
8
8

100
87,04
71,11
49,72

En base a la puntuació atorgada, la Mesa de contractació ha proposat a l'òrgan de contractació la
següent classificació de les ofertes i l'adjudicació del contracte a la següent empresa:

1 EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL
2 RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS, SL
3 PERE BOADA COMAS, SL
4 ARGON INFORMÀTICA, SA

Oferta import (IVA inclòs)
117.067,50 €
121.000,00 €
125.840,00 €
132.331,83 €

REDUCCIÓ DEL TERMINI
8
8
8
8

Total
100,00
87,04
71,11
49,72

4. Mitjançant el Decret d'alcaldia 783 de data 27 de desembre de 2017, es va procedir al
requeriment a l'empresa licitadora Excavaciones AMPURDAN 2000 SL, per tal que, dins del termini
de deu (10) dies hàbils presentés la documentació administrativa i la constitució de la garantia
definitiva d'acord amb la clàusula 15 del PCAP.
5. En data 09 de gener de 2018 (RE: 1-2018-000079-2) l'empresa Excavaciones AMPURDAN
2000 SL ha presentat la documentació requerida, i la Mesa de contractació, reunida en data 15 de
gener de 2018, ha constatant que la documentació administrativa ha estat presentada dintre de
termini i d'acord amb la clàusula 15 del PCAP i per tant es pot procedir a l'adjudicació del contracte
de les obres de reforma de l'antic ajuntament d'Anglès com a Hotel d'Entitats a l'empresa
EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL..
Fonaments de dret
Primer.- La competència per a l'adjudicació del contracte correspon a la Junta de Govern Local
segons allò establert en la Disposició Addicional 2a del TRLCSP.
Segon.- Articles 151 i 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
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s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Per tot això, els membres de la Junta de Govern local adopten el següent
ACORD:
Primer.- Declarar vàlid l'acte de licitació.
Segon.- Aprovar la classificació de les proposicions admeses proposada per la Mesa de
Contractació i que consta en els antecedents d'aquest acord.
Tercer.- Adjudicar el contracte d'obres de reforma de l'antic ajuntament d'Anglès com a hotel
d'entitats a l'empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL amb NIF: B17612748, per ser l'oferta
econòmicament més avantatjosa, pel preu de 96.750,00 €, més 20.317,50 € en concepte d'IVA,
fent un total de 117.067,50 €, i una reducció del termini d'execució de 8 setmanes (per tant el
termini d'execució de les obres serà de 16 setmanes).
Quart.- Comprometre la despesa de 117.067,50 € euros com a preu del contracte amb càrrec a la
partida 933 63200 «Pla de barris – Hotel d'Entitats» del Pressupost municipal de l'exercici 2017
(RC: 220170006337).
Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària perquè en el termini màxim de quinze dies a comptar
de la notificació del present acord, comparegui a les oficines municipals per a la formalització del
contracte.
Sisè.- Facultar l'alcaldessa presidenta perquè en representació de l'Ajuntament d'Anglès formalitzi
el present contracte amb l'adjudicatari en document administratiu.
Setè.- Posar a disposició dels licitadors no adjudicataris la documentació que acompanya les seves
proposicions, una vegada hagin transcorregut els terminis d'interposició de recursos contra l'acord
d'adjudicació sense que se n'hagin interposat.
Vuitè.- NOTIFICAR el present acord d'adjudicació a les empreses licitadores i PUBLICAR
l'adjudicació i formalització del contracte a la plataforma de Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya, i al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya només la
formalització.
Novè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè en el termini màxim de 10 dies naturals des de
la notificació de l’adjudicació definitiva l’empresa contractista presentarà a l’Administració el Pla
de Seguretat i Salut en el treball.
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Desè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè en el termini màxim de 10 dies naturals
comptats des de la formalització del contracte, presenti a l'Ajuntament el programa de treball.
Onzè.- Comunicar el present acord al Departament d'Intervenció, així com als serveis tècnics pel
seu coneixement i efectes oportuns.
4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
4.1
TEMA: Contracte per l’execució de les obres descrites en el projecte “Text refós del projecte de
rehabilitació de la coberta i tancament del Museu Vapor Burés, Fase 3. Aprovació de preus
contradictoris i de la certificació 2a i final.

Antecedents
I. En data 7/09/2017 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament adjudicà a l’empresa Pere Boada
Comas, SL el contracte per l’execució de les obres descrites en el projecte “Text refós del projecte
de rehabilitació de la coberta i tancament del Museu Vapor Burés, Fase 3 ” per un import de
131.000€, més 27.510,00€ en concepte d’IVA, fent un total de 158.510,00€ i una reducció del
termini d’execució de 10 setmanes.
II. En data 27 de desembre de 2017 (RE:4532/2017) a tingut entrada en aquest Ajuntament la
certificació 2 i última de les esmentades obres per un import de 110.380,11.€ IVA inclòs, subscrita
pel tècnic director de l'obra Sr. Adrià Felip Campistol, arquitecte, pel director d'execució d'obra Sr.
Àngle Molina Segura, arquitecte tècnic per un representant de l'empresa Pere Boada Comas SL., el
Sr. Albert Boada.
Juntament amb l’esmentada certificació s’hi adjunta l'informe de la Direcció Facultativa de l’Obra
en relació a una proposta de preus contradictoris que justifiquen una partida alçada d’imprevistos.
Consta la conformitat del contractista amb els preus proposats per la direcció facultativa a les
noves unitats d’obra no previstes en el contracte i, en prova de la seva conformitat, ha signat la
documentació presentada
III. En data 27 de desembre de 2017 (RE:4536/2017) el contractista Pere Boada Comas SL
presenta factura per import de 110.380,11€, corresponent a la certificació número 2.
IV. En data 9 de gener de 2018, l'arquitecte municipal emet informe en relació a la documentació
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presentada en el sentit que es transcriu:
“Característiques de la certificació núm. 2 i última:
•

Es constata que la certificació reflecteix correctament l’import d’adjudicació.

•

L’import d’obra certificat durant el mes és de 110.380,11 €, corresponent a un 69,636%
del volum d’obra previst. Referit a origen, l’import certificat és de 158.501,11 €,
corresponent a un 99,994% del cost definit al projecte. Amb la finalització de les obres
s’obté un saldo favorable de 8,90 € resultant d’haver acabat les obres sense exhaurir
completament les previsions econòmiques del projecte.

•

Els preus unitaris de les partides coincideix amb el del projecte aprovat.

•

Les despeses general i el benefici industrial és el 19% previst al projecte aprovat.

•

Els amidaments de les partides executades és superior o inferior al previst pel projecte.
Amb el següent detall:
Capítol 1.1 INTERVENCIONS ACCÉS PRINCIPAL I NAU VAPOR:
Hi ha un major amidament de les partides 1.1.2.2 (repicat d’arrebossat) i 1.1.2.3
(arrebossat reglejat), partida 1.1.3.1 (extracció d teules), 1.1.3.2 (enderroc de canal),
1.1.3.3 (capa de protecció), 1.1.3.6 (membrana per a impermeabilització), 1.1.3.7
(aïllament de planxa de poliestirè), 1.1.3.8 (teulada de teula nova), 1.1.3.9 (teulada de
teula de recuperació).
No ha estat necessari executar les partides 1.1.2.12 (pintat de parament vertical d’acer),
1.1.3.16 (canal semicircular) ni 1.1.3.20 (safata metàl·lica).
Amb motiu de les diferències d’amidaments, la previsió del projecte per aquest capítol era
d’un PEM de 68.766,22 € i ha resultat un cost d’execució de 69.880,77 €.
Capítol 1.2 INTERVENCIONS EN NAU TALLERS SOSTRES:
No hi ha hagut diferències d’amidaments i, conseqüentment, tampoc de cost, que es
manté en 36.313,49 €.
Capítol 1.3 INTERVENCIONS NAU TALLERS TANCAMENT FAÇANA:
Hi ha un major amidament de la partida 1.3.16 (acer S275JR).
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No ha estat necessari executar les partides 1.3.8 (partida alçada de treballs d’instal·lador)
ni 1.3.17 (vidre laminar).
Amb motiu de les diferències d’amidaments, la previsió del projecte per aquest capítol era
d’un PEM de 45.747,68 € i ha resultat un cost d’execució de 44.274,76 €.
Capítol 1.SS SEGURETAT I SALUT
No hi ha hagut diferències d’amidaments i, conseqüentment, tampoc de cost, que es
manté en 1.851,55 €.
•

Es proposen dos preus contradictoris. El primer correspon a una imprimació per a tapar les
taques d’oli existents en el sostre de la nau de filatures abans de l’aplicació de la pintura
d’acabat. El segon és la formació d’una base d’obra per a la col·locació d’un quadre elèctric.
Aquestes dues noves partides són imprescindibles per a l’execució de les partides de
pintura i d’instal·lació elèctrica previstes al projecte. En la proposta de preus hi consta la
conformitat del contractista i els preus descomposats que justifiquen el seu cost en base
als preus unitaris que ja contenia el projecte. En conjunt tenen un cost en PEM de 349,80
€, Conseqüentment es consideren justificades i amb un import ajustat a preus de mercat.

•

El següent quadre resumeix les diferències entre les previsions del projecte i l’execució de
les obres integrant les partides originalment previstes i els preus contradictoris (imports de
PEM sense baixa):
PEM
PREVISIÓ

Cap. 01.01 INTERVENCIONS ACCÉS PRINCIPAL
MUSEU
Cap. 01.02 INTERVENCIONS EN NAU TALLERS
SOSTRES
Cap. 01.03 INTERVENCIONS NAU TALLERS
TANCAMENT FAÇANA
Cap. 01.SS SEGURETAT I SALUT
Preus contradictoris
Total sense despeses generals, benefici industrial
ni IVA

EXECUCIÓ

DIFERÈNCIES

68.766,22

69.880,77

1.114,55

36.313,49

36.313,49

0,00

45.747,68

44.274,76

-1.472,92

1.851,55
0,00

1.851,55
349,80

0,00
349,80

152.670,37

-8,57

Amb la finalització de les obres s’obté un saldo favorable de 8,90 € (per aplicació de despeses
generals, benefici industrial i IVA i finalment de la baixa) resultant d’haver acabat les obres sense
exhaurir completament les previsions econòmiques del projecte. En conseqüència s’informa
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favorablement la segona certificació i última de l’obra, així com el pagament de la factura, que es
correspon per import amb el de la certificació revisada.»
V. Vist que les obres s’han finalitzat en data 30.11.2017 i per tant s’ha complert amb el termini
establert a les bases de la subvenció «Restauració i conservació d’immobles de notable valor
cultural (núm exp. CLT 004/1600045).
Fonaments de dret
Primer. Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de contractes del sector públic: articles 105, 106, 211, 234, i la disposició addicional segona, que
regulen la modificació del contracte i, en especial, la modificació del contracte d’obres. I els
articles 232 i 235 que en regulen la recepció i el termini de garantia.
Segon. El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
llei de contractes de les administracions públiques.
Tercer. El plec de condicions administratives particulars pel qual es regeix el contracte, en la seva
clàusula 32, recull la possibilitat de modificació del contracte per raons d’interès públic, com a
prerrogativa de l’administració.
Per tot això, els membres de la Junta de Govern local adopten el següent
ACORD:
1. Aprovar la modificació del contracte i l'acta de preus contradictoris que ha presentat la
direcció facultativa amb l'acord del contractista, i que comprenen un total de dos preus
nous que justifiquen les unitats d’obra que s’han inclòs a la partida 0501 i 0502 de
projecte anomenades «010501 suplement per aplicació d'imprimació taques d’oli» i
«010508 formar assentament per col·locació de quadre elèctric».
2. Aprovar la certificació número 2 i final de les obres descrites al «text refós del projecte de
rehabilitació de la coberta i tancament del Museu Vapor Burés, Fase 3» que puja la
quantitat de 110.380,11€, IVA inclòs, a compte de la liquidació final del contracte.
3. Notificar la present resolució al contractista, a la Direcció Facultativa i al Departament
d’Intervenció per al seu coneixement i als efectes procedents.
4. Comunicar la present resolució juntament amb la resta de documentació justificativa al
Departament de Cultura de la Generalitat als efectes de justificar la subvenció «Restauració
i conservació d’immobles de notable valor cultural (núm exp. CLT 004/1600045).
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El Tinent d'Alcalde, Sr Josep Casadellà Turon, s'absenta i s'absté de la votació de la següent
proposta, tal i com estableix l'article 23 Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic:
4.2
TEMA: Assabentats obres menors en règim de comunicació per obres de reparació paret
esquerra per evitar humitats d’aigua del local comercial situat a Plaça Catalunya, 10

Antecedents
1.- En data 21 de novembre de 2017 i RE núm 4098 l Sra. À. O. i B. amb DNI ....1903C, presenta
una sol·licitud en règim de comunicació d’obres menors per reparació paret esquerra per evitar
humitats d’aigua el local comercial situat a Plaça Catalunya, 10.
2.- En data 5 de gener de 2018 l’arquitecta tècnica municipal emet una diligència de la
comunicació prèvia presentada, i que forma part de l’expedient
Fonaments de dret
Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal d’Anglès, aprovat definitivament per la CTUG en sessió de 19
de juliol de 2012, DOGC 623 de 16 d’octubre de 2012
Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya -TRLUC- (precepte introduït per la Llei 16/2015)
L’art. 72.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de
la legalitat urbanística, tot això sense perjudici de les facultats inspectores de comprovació per a la
verificació del compliment dels requisits exigits legalment i de les responsabilitats penals, civils o
administratives a les quals hi hagués lloc per incórrer en inexactitud, falsedat o omissió en les
dades aportades.
Per tot això, els membres de la Junta de Govern local adopten el següent
ACORD:
Primer.- Donar-se per assabentat de les obres menors que es volen executar, d’acord amb les
següents dades:
Obra a executar: Obres de reparació paret esquerra per evitar humitats d’aigua del local comercial
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situat a Plaça Catalunya, 10.
Situació: Plaça Catalunya, 10.
Data límit per acabar-la 6 mesos de la presentació de la comunicació.
Segon.- Aprovar els següent tributs que cal abonar, perquè sigui efectiva:
Concepte

Preu (€)

Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO 3,75 % x 1105 €

41,44

Taxa per llicència urbanística d’obra menor

40,00

TOTAL

81,44 €

Tercer.- Caducitat de les llicències urbanístiques d’acord amb el que disposa l’art. 189 del Decret
Legislatiu 1/2010, pel qual es regula el text refós de la Llei d’Urbanisme:

1.- La Llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis a què fa referència l’apartat
1, o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres. A aquests
efectes, el document de la llicència ha d’incorporar l’advertiment corresponent.
2.- Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se’n
demana i se n’obté una de nova, ajustada a l’ordenació urbanística en vigor, llevat dels casos en
què s’hagi acordat la suspensió de l’atorgament.
3.- Les persones titulars d’una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del
termini de començament com el termini d’acabament de les obres, i l’obtenen, en virtut de la llei,
per la meitat del termini què es tracti, si la sol·liciten d’una manera justificada abans d’exhaurir-se
els terminis establerts. La llicència prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels
acords regulats per l’article 71.
4.-Un cop caducada la llicència urbanística, l’òrgan municipal competent ho ha de declarar i ha
d’acordar l’arxivament de les actuacions , d’ofici o a instància de terceres persones i amb
l’audiència prèvia de la persona titular.
Quart.- Condicions generals: Regulades per l’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa
en els actes d’edificació i ús del sòl del municipi d’AnglèsCondicions particulars: Cap.
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Un cop aprovat , el Tinent d'alcalde, s'incorpora a la sessió.
5.- Assumptes econòmics
5.1
TEMA: APROVACIÓ DE FACTURES
Vist que hi ha factures enregistrades a l’ajuntament corresponent a serveis prestats per tercers
que tenien contracte però que aquest ha finalitzat.
Aquestes factures són:
Data

Proveïdor

Descripció

Import

Quota 4-12 a 3.3.2018

1.380,47

31/12/2017 CLECE

Neteja llar infants desembre

1.529,80

31/12/2017 CLECE

Neteja desembre:

7.465,80

20/12/2017 SERVIPREIN,SOCIETAT
PREVENCION

espais municipals, pavelló i col·legi
31/12/2017 Moix, serveis i obres

Jardineria desembre

4.698,84

Atès que la situació d’aquests serveis són:
Serviprein Societat Prevencion,s’ està estudiant el nou contracte.
Servei de neteja: s’estan elaborant els plecs per a la licitació del nou contracte, havent encarregat
a un extern l’estudi de dimensionament del servei
Servei de jardineria: S’estan elaborant els plecs per a la licitació del nou contracte, i es preveu la
licitació per al proper mes de gener.
Vist que els serveis s’han prestat efectivament, ja que les factures es troben conformades, i el preu
de facturació es correspon al del contracte finalitzat, sense que hi hagi un increment de preus, i
per tal de no causar un perjudici al contractista,
Atès que hi ha consignació pressupostària suficient,
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Per tot això, els membres de la Junta de Govern local adopten el següent
ACORD:
APROVAR les factures següents amb càrrec a les aplicacions pressupostàries del pressupost 2017
que s’indiquen:
Data

Proveïdor

Descripció

Aplicació pres.

Quota 4-12 a 3.3.2018

920 16209

1.380,47

30/11/2017 CLECE

Neteja llar infants desembre

321 22700

1.529,80

30/11/2017 CLECE

Neteja

espais 920 22700

7.465,80

171 22700

4.698,84

20/12/2017 Serviprevin

Import

Societat
prevención

desembre:

municipals, pavelló i col·legi
30/11/2017 Moix,

serveis

i Jardineria desembre

obres

CONFECCIONAR el corresponents documents comptables ADO amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries indicades

6. Assumptes de tràmit
6.1
TEMA: Resolució d'un recurs contra l'autorització d'exhumació de restes dels nínxols números
403, 404,405, 406, 407 i 408 del cementiri vell per anar al crematori i depositar-les amb urnes.
Antecedents
En data 7 d'agost de 2017 (RE2848/2017) la Sra. C. F. L., ha presentat un escrit en el que
sol·licita que es porti a terme la sol·licitud de data 22 d'abril de 2005 per la qual es va demanar el
trasllat de restes dels nínxols 403 i 408 del cementiri vell als nínxols 54-55-56 del cementiri nou.
Així mateix, demana que s'ignori o es deixi sense efecte qualsevol sol·licitud posterior.
Consultades les dades obrants als arxius municipals, hi consten els següents antecedents
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referents als nínxols 403 a 408 del cementiri vell:
ANTECEDENTS
1) Una instància presentada per Manuel, Tomás, Ramón, Francesc i Lluís Feliu ......, en la que
posen de manifest:
•

que són els únics descendents vius de T.d C. T., que és el propietari dels nínxols 403 a 408
del cementiri municipal vell.

•

que desitgen fer el trasllat de les restes d'aquest cementiri per portar-los uns al nou
cementiri municipal d'Anglès i d'altres al cementiri municipal d'Estanyol.

•

Que volen adquirir els nínxols 54-55-56 a fi de que siguin junts i seguits.

Per tot plegat, sol·liciten el permís corresponent per portar-los a efecte i renuncien, una vegada fets
tots els trasllats, a la propietat dels nínxols del cementiri vell.
Aquesta instància (a l'expedient només hi consta una còpia simple) no té data, no està signada, i
no consta que hagués tingut entrada pel Registre general de l'Ajuntament. Juntament amb aquesta
hi ha una llista dels nínxols del cementiri vell, amb indicació de les restes i on es volen traslladar,
tal com segueix:
Nínxol c. vell

Restes

Destí

Nínxol Cementiri nou

403

Teresa Vilallonga Palau

Anglès

56

405

Joan Feliu Lajusticia

Estanyol

22

406

Anna Baciana Gisbert

Estanyol

99

407

Lluïsa Cendra Homs

Anglès

54

408

Joan Feliu Sureda

Anglès

55

Tot i que no hi ha constància a l'expedient d'una resolució expressa sobre aquesta petició, sí que hi
consta que en data 22 d'abril de 2005 es van satisfer els imports de la compra dels tres nínxols
54-55-56 de la següent manera: 603,25€ les Sres. Anna i Olga F.i B. en representació de C. F. i L.,
pel nínxol número 56 plataforma B sector Nord, i 1.206,50 per part del Sr. T. F. de C. pels nínxols
54 i 55. Aquests pagaments es varen fer el dia 22 d'abril de 2005.
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2) En data 16 d'abril de 2010 l'Alcalde, Sr. P. F., va trametre un escrit a la família Cendra Bassols,
donant-los un termini de vint dies per a indicar on volien que fossin traslladades les restes del
nínxol 407 del cementiri municipal vell dels que eren familiars o titulars.
Com a resposta a la petició, la Sra. C. B. M. presenta instància de data 17 de maig de 2010 (RE
1368/17-05-10) i manifesta que és parenta dels titulars dels nínxols 407 i 408 i sol·licita que les
restes siguin dipositades al nínxol 54 2n pis sector Nord del cementiri nou, per la qual cosa
adjunten el títol del nínxol i la fotocòpia del NIF. Així mateix manifesta que renuncien a tots els
drets i deures dels nínxols i que l'Ajuntament es faci càrrec del trasllat al cementiri nou, sense cap
despesa al seu càrrec.
Per Decret d'Alcaldia núm.62, de data 18 de maig de 2010, s'acorda el trasllat gratuït de les restes
dels nínxols 407 i 408 del cementiri vell al nínxol B-N n.54 del cementiri nou. No consta que el
trasllat de restes es dugués a terme.
3) En data 11 d'agost de 2016 el Srs. M.F.L. , A.F.B., G.FI., T.F.B., T.F.R. presenten escrits amb
Registres d'entrada 2400, 2402 i 2403 on exposen que són hereus del Sr. T. d. C. T. titular dels
nínxols números 403, 404,405, 406, 407 i 408 del cementiri vell, i sol·liciten:
•

que desitgen exhumar les restes, del difunt J. F. L., que consten al nínxol número 405 del
cementiri vell per anar al crematori i depositar-les amb una urna.

•

que desitgen exhumar les restes, de la difunta A. M. B. G., que consten al nínxol número
406 del cementiri vell per anar al crematori i depositar-les amb una urna.

•

que desitgen exhumar les restes per anar al crematori i depositar-les amb una urna, dels
següents nínxols del cementiri vell:
- 403: restes de T. V. P..
- 404: buit.
- 407: restes de L. de C. H..
- 408: restes de J. F.S.

Els interessats fan constar que una vegada exhumades les restes dels esmentats nínxols del
cementiri vell renuncien a tots els drets i deures que li corresponen a favor de l'Ajuntament.
Per acord de Junta de Govern Local de data 6 d'abril de 2017 es va acordar autoritzar als
peticionaris a exhumar les restes dels nínxols números 403, 404, 405, 406, 407 i 408 del
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cementiri vell per anar al crematori i depositar-les amb una urna tal i com ells sol·licitaven.
Aquest acord va ser degudament notificat als interessats i davant la impossibilitat de notificar
aquest acord a tots els possibles familiars o hereus del titular d'ús dels esmentats nínxols, del Sr T.
de C.T., també es va notificar per edictes al Boletín Oficial del Estado (BOE núm.131 de 2 de juny
de 2017).
4) En data 8 d'agost s'han presentat a l'Ajuntament les autoritzacions per exhumació de cadàvers i
trasllat de restes de la Subdirectora General de Coordinació de la Salut Pública a Barcelona i
Girona, juntament amb un escrit del funerari Sr. J. D.manifestant que l'exhumació es va dur a
terme el mateix dia 8 d'agost.
5) Vist l'informe jurídic emès per Tècnica d'Administració General de de data12 de gener de 2018.
Consideracions jurídiques
Primer.- En relació als requisits que cal complir per dur a terme l'exhumació de restes, i segons
l'article 37 del Reglament del cementiri municipal vigent (BOP numero 21, data 30 de gener del
2008) es requereix 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.
c) Autorització municipal.
Pel que fa al requisit de la lletra a), el titular dels nínxols números 403, 404,405, 406, 407 i 408
del cementiri vell era el Sr. T.d. C. T., el qual va traspassar l'any 2005.
Segons l'article 21 del Reglament pel traspàs de la titularitat d'una sepultura cal que «entre la
persona titular, viva o difunta, i aquella en qui hagi de recaure la nova titularitat, existeixi un
parentiu de fins a 4t grau segons la legislació civil catalana, o una relació de parella de fet. Aquest
requisit no serà d’obligat compliment en els següents supòsits:
1. Quan els sol·licitants puguin acreditar el dret a la titularitat de la sepultura a través d’un
document oficial en forma legal: testament, declaració d’hereus...
2. Quan hagi existit un lligam afectiu molt especial i demostrable entre la persona que
sol·liciti la concessió de la titularitat i el titular difunt o amb un dels difunts inhumats a la
sepultura en qüestió. (...)
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III. En aquells casos en què el titular d’una sepultura sigui difunt i una persona en sol·liciti els seus
drets funeraris, caldrà que es compleixi un dels requisits esmentats al paràgraf I anterior, i que el
sol·licitant declari el nombre de persones amb iguals o superiors drets successoris i que adjunti la
renúncia de totes elles. Les renúncies perquè siguin vàlides s’hauran de signar davant d’un notari
o d’un funcionari.
IV. En defecte de nomenament exprés de beneficiari, s’entendrà transmesa la titularitat del dret
funerari als seus hereus testamentaris i, en el seu defecte, als beneficiaris que per ordre de
successió preveu la legislació civil catalana.
V. No obstant això, tots els traspassos que autoritzi l’Ajuntament s’entendran sens perjudici a
tercers, és a dir, solament a efectes administratius.»
Segon.- En el present cas els interessats que van fer la petició l'any 2016 varen manifestar ser
hereus del titular de la sepultura, tot i que no aportaven documents que justifiquessin aquesta
condició, ni indicaven l'existència d'altres persones amb iguals o superiors drets successoris als
efectes d'adjuntar la renúncia de totes elles. Es complia, tanmateix, el requisit del grau de
parentiu, i es donaven un seguit de circumstàncies que es van ponderar a l'hora de resoldre la
petició, tal com consta a l'informe jurídic emès en data 6 d'abril de 2017.
«D'una banda el fet d'haver transcorregut més de 20 anys d'ençà del traspàs del titular dels drets
funeraris dificulta la identificació dels hereus a qui s'hauria traspassat la titularitat d'aquests drets,
ja que es desconeix l'existència de documents testamentaris no només del titular sinó també dels
que haurien estat els seus hereus. Tot i això, els interessats són descendents directes del titular.
D'altra banda, amb la construcció del nou cementiri municipal l'any 1991, l'Ajuntament d'Anglès ha
promogut amb moltes dificultats el trasllat de les restes del cementiri vell, i és necessari facilitar el
trasllat de restes a altres indrets.
Tal com expressa el TSJ de Catalunya en la Sentència de 25 septiembre de 2001: "en la regulación
de sepulturas conviven derechos privados y disposiciones de derecho público, dada la
singularidad de la naturaleza y funcionalidad de esta clase de bienes,... donde el Ayuntamiento
conserva íntegramente las facultades de policía mortuoria".
Davant de la necessitat de desallotjar el cementiri vell abans del seu enderroc definitiu, i als
efectes de donar les màximes garanties a les persones que puguin tenir la condició d'hereus i, per
tant, d'interessats en el trasllat d'aquestes restes funeràries, es recomana fer una notificació per
edictes al Tauler Edictal Únic del BOE als possibles interessats.»
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Tercer.- L'escrit presentat per la Sra. C. F. L. una vegada consultat l'expedient administratiu amb
tots aquests antecedents, manifesta una clara oposició a la petició formulada per una part dels
descendents del Sr. T. d. C. T., i per tant, a la resolució adoptada per acord de Junta de Govern
Local de data 6 d'abril de 2017 pel que es va acordar autoritzar als peticionaris a exhumar les
restes dels nínxols números 403, 404, 405, 406, 407 i 408 del cementiri vell per anar al crematori
i depositar-les amb una urna.
Per tant, cal que d'acord amb l'article 115.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú, es tramiti aquest escrit com a recurs de reposició contra la resolució
esmentada.
D'acord amb l'article 118 de la mateixa llei, s'ha donat trasllat del recurs a la resta d'interessats en
l'expedient als efectes de concedir el tràmit d'al·legacions, sense que dintre del termini concedit a
l'efecte, se n'hagi presentat cap.
Així doncs, procedeix entrar a resoldre el recurs presentat, si bé, en primer lloc, cal fer un examen
de les qüestions formals i, concretament de la temporalitat del recurs, ja que de prosperar alguna
causa d'inadmissió esdevindrà innecessari entrar en el fons de l'assumpte.
Segons la notificació edictal, el dia 23 de juny de 2017 és la data en què es va entendre
practicada la notificació de la resolució i és, per tant, el dies a quo del termini d'un mes per a
recórrer-la en via administrativa. Aquest termini finalitzava el 23 de juliol de 2017 i tenint en
compte que el recurs s'ha interposat en data 7 d'agost, s'ha de considerar que ha estat presentat
fora de termini.
Per tot això, els membres de la Junta de Govern local adopten el següent
ACORD:
Primer.- Inadmetre el recurs de reposició interposat per la Sra. C.F. L., contra l'acord de Junta de
Govern Local de data 6 d'abril de 2017, per extemporani.
Segon.- Notificar la present resolució a la interessada i a la resta d'interessats a l'expedient.

7. Assumptes urgents.
7.1
Tema: direcció obres de rehabilitació arcada can Verdaguer i el seu entorn.
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Antecedents
1.-L'Ajuntament d'Anglès ha tret a licitació el Projecte de Restauració de l’arcada can Verdaguer i el
seu entorn al nucli antic d’Anglès i ha adjudicat les obres a l’empresa EXCAVACIONS AMPURDAN
2000, SL, amb un import d’execució de 263.289,95€ IVA inclòs.
Aquestes obres estan incloses en el projecte de PLA de BARRIS.
2.- Per tal d’executar aquesta actuació s’han de contractar els serveis de la direcció d’obres, atès
que els serveis tècnics municipals no poden assumir aquestes tasques per manca d’efectius.
3.- Vista aquesta circumstància s'han sol·licitat 3 pressupostos als següents arquitectes:
1. Francesc Oliva Sans
2. Joaquim Pla i Ros
3. Marta Soler Fitó
4.- En data 11 i 15 de gener de 2018 respectivament han presentat oferta amb el següent detall:
`

Joaquim Pla Ros
Francesc Oliva Sans
Marta Soler Fitó

11.600€ + IVA
14.700€ + IVA
13.830€ + IVA

5.- En data 18 de gener de 2018 l'arquitecte municipal, ha valorat les ofertes presentades: les
ofertes són exclusivament econòmiques, en no haver-hi cap altre factor a considerar, es conclou
que l’oferta econòmica més avantatjosa és la de l’arquitecte Joaquim Pla Ros per un import de
14.036€ IVA inclòs.
5.- Consta en l’expedient un certificat del departament d’intervenció en el qual es fa constar que
existirà crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 933 63202 «PLA DE BARRIS –
CENTRE CIVIC/CAN VERDAGUER».
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 933 63202 «PLA DE BARRIS – CENTRE
CIVIC/CAN VERDAGUER» per un import de 14.036,00 € IVA inclòs del Pressupost Municipal en
vigor, on existeix crèdit adequat i suficient segons fiscalització favorable de la Intervenció.
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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.
Per tot això, els membres de la Junta de Govern local adopten el següent
ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la despesa de 14.036,00 € IVA inclòs amb destinació a la contractació dels
serveis de direcció d'obres, despeses imputables a la partida 933 63202 «PLA DE BARRIS –
CENTRE CIVIC/CAN VERDAGUER» del Pressupost Municipal.
SEGON.- Adjudicar aquest contracte menor de serveis a JOAQUIM PLA ROS, amb DNI 40291492T,
domicili fiscal Remences, 5 baixos i CP 17005 Girona
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 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público. de la Llei 25/2013).
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Joaquim Pla i Ros als efectes oportuns, així com a la
Intervenció municipal i a l'arquitecte municipal.
7.2
TEMA: coordinació de seguretat i salut obres de rehabilitació arcada can Verdaguer i el seu
entorn.
Antecedents
1.-L'Ajuntament d'Anglès ha tret a licitació el Projecte de Restauració de l’arcada can Verdaguer i el
seu entorn al nucli antic d’Anglès i ha adjudicat les obres a l’empresa EXCAVACIONS AMPURDAN
2000, SL, amb un import d’execució de 263.289,95€ IVA inclòs.
Aquestes obres estan incloses en el projecte de PLA de BARRIS.
2.- Per tal d’executar aquesta actuació s’han de contractar els serveis de la Direcció d’execució i la
coordinació de seguretat i salut, atès que els serveis tècnics municipals no poden assumir
aquestes tasques per manca d’efectius.
3.- Vista aquesta circumstància s'han sol·licitat 3 pressupostos als tècnics següents:
4. Àngel Molina Segura
5. Albert Vilà i Roura
6. Lluís Hugas Marcó
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4.- En data 11 de gener de 2018 els arquitectes tècnics presenten la seva oferta amb el següent
detall:
Àngel Molina Segura
Albert Vilà Roura
Lluís Hugas Marcó

12.200€ + IVA
12.900€ + IVA
13.750€ + IVA

5.- En data 18 de gener de 2018 l’arquitecte municipal: les ofertes presentades són exclusivament
econòmiques, en no haver cap altre factor a considerar, es conclou que l’oferta econòmica més
avantatjosa és la de l’arquitecte tècnic Àngel Molina Segura, de 12.200€ + IVA.
6.- Consta en l’expedient un certificat del departament d’intervenció en el qual es fa constar que
existirà crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 933 63202 «PLA DE BARRIS –
CENTRE CIVIC/CAN VERDAGUER».
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 933 63202 «PLA DE BARRIS – CENTRE
CIVIC/CAN VERDAGUER» per un import de 14.762€ IVA inclòs del Pressupost Municipal en vigor,
on existeix crèdit adequat i suficient segons fiscalització favorable de la Intervenció.
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.
Per tot això, els membres de la Junta de Govern local adopten el següent
ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la despesa de 14.762,00 € IVA inclòs amb destinació a la contractació dels
serveis de Direcció d’execució i coordinació de seguretat i salut, despeses imputables a la partida
933 63202 «PLA DE BARRIS – CENTRE CIVIC/CAN VERDAGUER» del Pressupost Municipal.
SEGON.- Adjudicar aquest contracte menor de serveis a Àngel Molina Segura, amb DNI
40343750W, domicili fiscal Travessia Santa Eugènia, 27-29 3 B 17006 Girona.
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
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serveis (art.3 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
del registro contable de facturas en el Sector Público. de la Llei 25/2013).
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Àngel Molina i Segura als efectes oportuns, així com a la
Intervenció municipal i a l'arquitecte municipal.
7.3
TEMA: contractació menor de serveis per control arqueològic de les obres de rehabilitació arcada
can Verdaguer que afecten el subsòl.
Antecedents
1.- L'Ajuntament d'Anglès ha tret a licitació el Projecte de Restauració de l’arcada can Verdaguer i
el seu entorn al nucli antic d’Anglès i ha adjudicat les obres a l’empresa EXCAVACIONS AMPURDAN
2000, SL, amb un import d’execució de 263.289,95€ IVA inclòs.
Aquestes obres estan incloses en el projecte de PLA de BARRIS.
2.- En data 27 d’octubre de 2011 la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona, va emetre
informe favorable a l’aprovació del Projecte bàsic i executiu de la Rehabilitació de l’arcada de can
Verdaguer i el seu entorn, amb la condició que les obres que afecten al subsòl es realitzin sota
control arqueològic.
3.- Atès que els serveis tècnics municipals no poden assumir aquestes tasques per manca
d’efectius.
4.- Vista aquesta circumstància l’Ajuntament ha sol·licitat un pressupost a l’arqueòloga Anna Augé
Santeugini, que ha presentat una oferta amb les següents característiques:
•

S’estableix un cost de tramitació del projecte d’intervenció arqueològica de 100 €

•

Es fixa un cost de taxes del Departament de Cultura de 21,85 €.

•

Es concreta un preu/hora de 23 €.

•

S’estableix un cost de confecció de la memòria ( redacció del text i dibuix de la planimetria)
referenciat al 40% de l’import que resulti del treball de camp

5.- En data 18 de gener de 2018, l’arquitecte ha emès el següent informe:
“=Per l’experiència en la contractació recent de treballs similars, els preus anteriors es consideren
normals en relació als preus de mercat.
Donat que el temps necessari per als treballs de camp és indeterminat, el pressupost no estableix
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un cost global. Atenent a l’entitat de l’obra, que afectarà al subsòl en fases de fonaments i
instal·lacions soterrades, a efectes de la reserva de crèdit s’estima que el temps màxim en que
serà necessària la presència de l’arqueòloga a l’obra serà de 120 hores. En base a aquest
estimació el cost total obtingut és de 3.985,85 € +IVA, resultant 4.822,88 €.
Vist el pressupost presentant per la Sra. Anna Augé i Santeugini i l’informe de l’arquitecte
municipal es decideix contractar els seus serveis.
6.-Consta en l’expedient un certificat del departament d’intervenció en el qual es fa constar que
existirà crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 933 63202 «PLA DE BARRIS –
CENTRE CIVIC/CAN VERDAGUER».
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'aquest contracte 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 933 63202 «PLA DE BARRIS – CENTRE
CIVIC/CAN VERDAGUER» per un import de 4.822,88€ IVA inclòs del Pressupost Municipal en vigor,
on existeix crèdit adequat i suficient segons fiscalització favorable de la Intervenció.
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.
Per tot això, els membres de la Junta de Govern local adopten el següent
ACORD:
PRIMER.- Autoritzar la despesa de 4.822,88€ (3.985,85 + 837,03 d’IVA) amb destinació a la
contractació dels serveis per control arqueològic, despeses imputables a la partida 933 63202
«PLA DE BARRIS – CENTRE CIVIC/CAN VERDAGUER» del Pressupost Municipal.
SEGON.- Adjudicar aquest contracte menor de serveis a la Sra. Anna Augé i Santeugini, amb
DNI ....1568Q i amb domicili fiscal a Cal Ros, 17199 Canet d’Adri.
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 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación
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del registro contable de facturas en el Sector Público. de la Llei 25/2013).
TERCER.- Notificar aquest acord a la Sra. Anna Augé i Santeugini als efectes oportuns, així com a la
Intervenció municipal i a l'arquitecte municipal.
7.4
TEMA: Aprovació del Pla de seguretat i salut per l'execució del projecte de les variants aèria i
subterrània de BT a 230V dels CCDD GE38345, GE38362 i 48698 al Nucli Antic d’Anglès,
presentat per COMSA, SL
Antecedents
1. L'Ajuntament d'Anglès està executant les obres ordinàries de millora del Nucli Antic d'Anglès,
segons projecte redactat per Joaquim Pla l'any 2010, les quals estan subvencionades en un 75%
pel Pla de barris, i entre les quals es troba l'actuació 8 de la variant línies elèctriques aèriessubterrànies de baixa tensió.
2. Mitjançant Decret d'Alcaldia de data 3 de novembre de 2017, es va adjudicar el contracte
menor per a l'execució de les obres relatives als treballs a realitzar a la xarxa de distribució existent
en servei (segons núm sol·licitud NSCRGI-0561505) a l’empresa Endesa Distribución Eléctrica
S.L.Unipersonal, amb CIF- B82846817, per un import de 15.277,96€, IVA inclòs.
3. En data 16 de novembre de 2017 la Junta de Govern Local va adjudicar a COMSA el contracte
menor d'obres per a les noves instal·lacions elèctriques del Nucli Antic, a favor de la mercantil
COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SL amb NIF: B64381072, per un import de
57.514,07 € (47.532,29 € + IVA 21% (9.981,78 €)).
4. Com sigui que COMSA és alhora subcontractista d'Endesa, ha presentat un únic Pla de seguretat
i salut per les variants aèria i subterrània de BT a 230V dels CCDD GE38345, GE38362 i 48698 al
Nucli Antic d’Anglès, que comprèn les dues actuacions, ja que s'executaran al mateix temps.
5. En data 12 de gener de 2018 i el Sr. Angel Molina Segura, coordinador del Pla de seguretat i
salut contractat per l'Ajuntament, aporta l’informe favorable del Pla de seguretat i salut,
degudament signat pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’edificació de
Girona.
Fonaments de Dret
Primer.- Article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s'estableixen les
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Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en les Obres de Construcció, segons el qual l’aprovació
del pla de seguretat i salut correspon a l’administració pública que hagi adjudicat l’obra.
Segon.- Article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril Reguladora de les Bases de Règim Local.
Per tot això, els membres de la Junta de Govern local adopten el següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar el Pla de seguretat i salut en el treball per a les obres de Millora del Nucli Antic
d’Anglès, relatiu a les variants aèries i subterrànies de BT a 230V dels CCDD GE38345, GE38362 i
48698, presentat per COMSA, SL..
SEGON.- ADVERTIR a l’empresa adjudicatària de l’obra de referència que el Pla de seguretat i salut
haurà d’estar a l’obra, a disposició permanent de la direcció facultativa i de la inspecció de treball i
seguretat social, fent avinent la seva obligació de lliurar-ne una còpia a la Delegació Territorial de
Treball de Girona del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, en el moment
d’efectuar la comunicació d’obertura del centre de treball, de conformitat amb el que disposa
l’Ordre TIN/1071/2010 de 27 d’abril publicada al BOE núm. 106 de data 1 de maig de 2010.
TERCER.- AUTORITZAR a l’adjudicatària ENDESA i COMSA SL perquè iniciïn les obres i formalitzin
l’acta de comprovació del replanteig.

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, en dono fe.

L'alcaldessa,
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