IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 25
.: Caràcter : ordinària
.: Tipus : Junta de Govern
.: Data : 20 de desembre de 2017
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici: 19:30 hores
.: Hora d'acabament: 19:55 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 l'acta de la sessió anterior.

Un cop llegida, s'aprova l'acta número 24 de data 28 de novembre de 2017, respectivament, per
unanimitat dels assistents.

2. Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3. - Contractació
3.1.Tema: Canvi de les finestres al CEIP Pompeu Fabra

Antecedents
1.- En data 11DE maig de 2017, els Serveis tècnics municipals redacten una memòria valorada en
relació a les actuacions necessàries per realitzar un canvi de les finestres al CEIP Pompeu Fabra
de la totalitat de la façana sud-est, segons pressupostos participatius de 2017, aprovats
prèviament per l’Ajuntament per un import de 37.000,00 euros (iva inclòs).
2.- En data 22 de juny 2017 l’adjudicació de contracte menor d’obres a l’empresa Felip Prat Gil
amb DNI 79300526N per un import de 36.748,61€ amb unes condicions i es designa la tècnica
que subscriu com a responsable del seguiment del mateix.
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3.- En data 04 d’octubre2017 el Sr. Felip Prat Gil presenta factura núm 74 per un import de
3.119,67€ Iva inclòs.
4.- En data 30 d’octubre 2017 els Serveis tècnics emeten informe que requereix presentació de
documents d’esmena de deficiències.
5.- En data 16 de novembre 2017, segons acord de la Junta de Govern per tal de retornar la
factura núm. 74 corresponent a la vuitena certificació i es requereix documentació d’esmena de
deficiències.
6.- En data 15 de desembre de 2017, l'arquitecta tècnica municipal, ha emès informe favorable
segons el qual :
«=les obres es troben acabades correctament i no s’aprecien deficiències excepte vicis ocults, per
un import total de 29.152,55€+iva, pel que prèvia presentació de la factura corresponent a la
vuitena i última certificació, es considera es pot procedir a la seva aprovació
L'import total a liquidar en aplicació del preus unitaris contemplats en el pressupost del contracte
és el següent:
19 finestres model A x 1.218,20 €/ut=

23.145,80€

3 finestres model B x 986,10 €/ut=

2.958,30€

3 finestres model C x 1.016,15€/ut=

3.048,45€

TOTAL A LIQUIDAR

29.152,55€ + IVA «=

Per tot això, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:
PRIMER.- Procedir a l’aprovació de la factura corresponent a la vuitena i última certificació de les
obres de substitució de finestres al CEIP Pompeu Fabra, presentada per Felip Prat Gil per un import
de 3.119,67€ (2.578,24€ + 541,43€ IVA) ), amb número de factura 101 de data 16.12.2017,
atès que les obres es troben acabades i no s’aprecien deficiències, excepte vicis ocults.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la persona interessada i al departament d’Intervenció.
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3.2
TEMA: Redacció projecte executiu de reforma de l’enllumenat exterior i de la legalització de 12
quadres
Antecedents
1.- El municipi d’Anglès disposa de 24 quadres elèctrics d’enllumenat públic en que es pretén
reformar les instal·lacions d’enllumenat aplicant les mesures d’estalvi energètic assenyalades a
l’auditoria realitzada en maig de 2016. D’aquests 24 quadres n’hi ha 12 que no es disposa de la
documentació de legalització elèctrica. És per això que es sol·licita a dues enginyeries pressuposts
per redactar el projecte executiu de reforma d’enllumenat exterior i de legalització dels 12
quadres.
2.- Vistos els pressupostos presentats per les dues enginyeries :
ECOVAT:Projecte executiu quadres enllumenat: 10.500,00€ + IVA
DITECSA:Projecte executiu quadres enllumenat: 10.623,60€ + IVA
3.- Vist l’informe de l’enginyer tècnic, assessor de l’Ajuntament, de data 9 de novembre de 2017,
on es valora les ofertes presentades, i es proposa que la realització del projecte executiu de
reforma de l’enllumenat exterior aplicant les mesures d’estalvi energètic el realitzi l’empresa
ECOVAT, ja que presenta les millors condicions econòmiques.
4.-Vist que existeix crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 165 62300 «inversions en
enllumenat públic», d’acord amb la retenció de crèdit emès en data 15 12.17 pel departament
d’intervenció.
Fonaments de dret
1. 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.
2. 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.
3. L'aplicació d'imputació de la despesa a la partida pressupostària 165 62300 «inversions en
enllumenat públic», és la del Pressupost Municipal en vigor, on existeix crèdit adequat i suficient
segons fiscalització favorable de la Intervenció.
4. L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de Govern Local, en virtut d'allò
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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, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:
PRIMER.-Autoritzar la despesa de 12.705,00€ ( 10.500,00€ + 2.205,00€ IVA) amb destinació a la
redacció d’un projecte executiu de reforma de l’enllumenat exterior i de la legalització del 12
quadres que no disposen de la documentació de la legalització elèctrica.
SEGON.- Contractar a la mercantil ECOVAT CONSULT, SL, amb CIF B17959008, i domicili fiscal a
l’av. Països Catalans, 50, 17457 de Ruidellots de la Selva, per ser l’oferta econòmica més
avantatjosa, per un import de 12.705,00€ IVA inclòs.
TERCER..-Imputar la despesa a la partida 165 62300 «inversions en enllumenat públic» del
Pressupost municipal vigent.
QUART.- Donar trasllat de la present resolució a ECOVAT CONSULT, SL
d’Intervenció.

i al departament

4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
4.1
TEMA: Donar-se per assabentat de l’obertura de l’activitat de perruqueria al c. Verneda, 9 baixos
Antecedents
1.- Atesa la sol·licitud amb número de registre d’entrada 3997-2 de data 14 de novembre de 2017,
de A.M.B.amb DNI ....7774Z, on es presenta declaració responsable d’obertura d’una Perruqueria
ubicada a Carrer Verneda, 9, Baixos d’Anglès.
Atès que conjuntament a la sol·licitud s’aporta la següent documentació:
-

Declaració responsable per l’exercici d’activitats innòcues signada

-

Certificat tècnic, signat a 14 de novembre de 2017 per l’enginyer tècnic industrial Jordi
Brussosa i Roca, relatiu al compliment de la normativa que regeix l’activitat.

-

Fotocòpia DNI del titular

2.- Vist l’informe favorable, amb condicions de Xavier Serra, enginyer tècnic industrial, actuant com
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d’assessor de l’Ajuntament d’Anglès
Fonaments de dret
D’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de
qualsevol dada o informació que s’incorpori a una declaració responsable o a una comunicació, o
la no presentació davant l’Administració competent de la declaració responsable, la documentació
que sigui en el seu cas requerida per a acreditar el compliment del que s’ha declarat, o la
comunicació, determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada
des del moment en que es tingui constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats
penals, civils o administratives a que tingués lloc.
D’acord amb la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica, l’activitat es troba inclosa a l’annex I, apartat S 9602, Perruqueria i altres tractaments
de bellesa, i per tant, està sotmesa al règim de declaració responsable.
D’acord amb la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, l’activitat no es troba classificada en cap dels seus annexos, i per tant, l’activitat
resta sotmesa a règim d’intervenció administrativa per part de l’administració municipal.
Per tot això, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’obertura de l’activitat de Perruqueria, subjecte a declaració
responsable, de A.M. B. amb DNI ....7774Z, ubicada al Carrer Verneda, 9, Baixos d’Anglès.
SEGON.- Aprovar, d’acord amb les vigents ordenances fiscals, les liquidacions tributàries següents:
Ordenança número 9: Taxa per llicències, comunicacions prèvies i controls posteriors a
l’inici de les activitats.
Classificació activitat
B. Activitats sotmeses en el règim de comunicació prèvia innòcua
TOTAL
270,07 €
TERCER.- Donar compliment, als requisits que figuren en l’informe de l’enginyer tècnic industrial ,
de data 18 de desembre de 2017, i que són els següents:
CONDICIONS GENERALS I ESPECÍFIQUES DE L’ACTIVITAT:
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1. Activitat: Perruqueria
2. Classificació: Innòcua
3. Superfície útil: 93,28 m2
D’acord amb normativa vigent cal recordar els següents requisits per l’activitat:
1. L’activitat haurà de complir el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica
2. L’activitat haurà de complir amb el Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament

de la llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la
protecció del medi nocturn.
3. Qualsevol canvi o modificació de l’activitat ha de ser comunicat a l’Ajuntament, i
presentar documentació necessària especificada en normativa vigent
QUART.- Donar trasllat del present acord a la persona interessada i al departament de Tresoreria
pel seu coneixements i efectes.
4.2
TEMA: Aprovació definitiva el projecte de reforma de l’antic Ajuntament, com a Hotel d’Entitats.
Antecedents
1. La junta de Govern en sessió de data 19 d’octubre de 2017 va aprovar inicialment el Text refós
del projecte d’obra publica de reforma de l’antic Ajuntament, com a Hotel d’Entitats, redactat per
l’arquitecte Ricard Turon Vich, col·legiat núm. 30156/6, amb un pressupost d’execució per
contracte de 144.998,84€ IVA inclòs.
2.- En data 02 de novembre de 2017, en el BOP núm. 209 es publica l’edicte de l’aprovació inicial i
es sotmet a informació pública durant el termini de 30 dies hàbils, alhora també es publica en el
tauler d’anuncis electrònics de l’Ajuntament (e-tauler)
3.- Durant el període d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació al projecte de reforma
de l’antic Ajuntament com a l’Hotel d’Entitats del municipi d’Anglès.
4. Correspon a la Junta de Govern Local aprovar amb caràcter definitiu el projecte que ens ocupa,
en virtut del que preveu la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, per ser una
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competència delegada per l'alcaldessa per Decret de 19 de juny de 2015.
Fonaments de Dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-.
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic –TRLCSP-.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques -RGLCAP-.
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 -TRLMRLC-.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les
entitats locals –ROAS-.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:
PRIMER.-

Aprovar definitivament el projecte de reforma de l’antic Ajuntament, com a Hotel

d’Entitats, redactat per l’arquitecte Ricard Turon Vich, col·legiat núm. 30156/6, amb un pressupost
d’execució per contracte de 144.998,84€ IVA inclòs.
SEGON.- Publicar el corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
d’aquest Ajuntament (e-tauler)
4.3
TEMA: Llicència urbanística per a les obres de reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar
entre mitgeres, situat al c. Verneda 57.
Antecedents
1. Mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 598 de 10 d'octubre de 2017 es va concedir la llicencia
urbanística per a les obres de reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat
al c. Verneda 57, amb referencia cadastral 9852102DG6495S0001IX, amb un pressupost
d'execució material de 120.076,28 euros, segons la documentació tècnica aportada, que queda
incorporada a la llicencia urbanística com a condició material de la mateixa, redactada per
l'arquitecte Albert Vitaller Santiro, a qui correspon també la direcció facultativa de les obres, amb
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requeriment de documentació prèvia a l'inici de les obres.
L'acord va ser notificat a la interessada el dia 13 d'octubre de 2017, i el termini per a presentar
al·legacions contra les mesures cautelars de suspensió de les obres finalitzava el dia 6 de
novembre.
2. En data 15 de novembre de 2017 i amb registre d’entrada 1-2017-004023 s’ha presentat la
següent documentació:
•

Assumeix de la direcció d’execució material de l’obra de reforma i ampliació d’habitatge
unifamiliar per l’arquitecte tècnic Ernest Oliveras Aumallé, amb número de visat
V/O.17.0045 amb data 04.07.2017.

•

Control de qualitat en la construcció de l’obra de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar
per l’arquitecte tècnic Ernest Oliveras Aumallé, amb número de visat V/O.17.0045 amb
data 14.11.2017.

•

Assumeix de coordinació de seguretat i salut de l’obra a càrrec dels enginyers industrials
Marc Avellana i Miquel Fradera.

•

Certificat IAE del contractista Serttec Projectes SL.

•

Designació del contractista per part de la propietat: Serttec projectes SL

3. Consta a l'expedient l'informe tècnic favorable de data 7 de desembre de 2017, segons el qual
la documentació aportada és suficient per resoldre els diversos punts als quals es va condicionar
la llicència per tal de poder començar les obres.
Fonaments de Dret
L'article 118.2 del D.64/2014, de protecció de la legalitat urbanística, estableix que «L’òrgan
competent ha de ratificar, modificar o revocar la suspensió de les obres en curs d’execució que
hagi ordenat en el termini de quinze dies següents a la finalització del tràmit d’audiència de la
resolució d’iniciació. Si no la ratifica o modifica en aquest termini, l’ordre de suspensió d’obres
esdevé ineficaç, però això no impedeix que pugui ordenar-la de nou, supòsit en el qual no cal
reiterar l’audiència ja practicada ni ratificar l’ordre dictada de nou».
En el present cas, no es va adoptar la resolució ratificant la suspensió provisional, i per tant, va
quedar sense efecte; si bé, dintre del termini dels quinze dies per fer-ho es va presentar la
documentació requerida per poder autoritzar el seu inici.
Proposta de Resolució
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Per tot això, la Junta de Govern Local, adopta el següent
ACORD
1. Donar per acomplert el requeriment de documentació necessària per l'inici de les obres
autoritzades mitjançant Decret d'Alcaldia núm. 598 de 10 d'octubre de 2017 pel qual es va
concedir la llicencia urbanística per a les obres de reforma i ampliació d'un habitatge unifamiliar
entre mitgeres, situat al c. Verneda 57, amb referencia cadastral 9852102DG6495S0001IX, amb
un pressupost d'execució material de 120.076,28 euros, segons la documentació tècnica
aportada, que queda incorporada a la llicencia urbanística com a condició material de la mateixa,
redactada per l'arquitecte Albert Vitaller Santiro, a qui correspon també la direcció facultativa de
les obres, amb requeriment de documentació prèvia a l'inici de les obres.
2. Donar per finalitzat l'expedient de protecció de la legalitat per haver donat compliment al
requeriment de la documentació.
3. Notificar el present acord a l'interessat pel seu coneixement i efectes.
4.4
TEMA: Atorgar llicència municipal d’obres per a la construcció d’una nova terrassa exterior
Antecedent
1.- Que en data 13 de novembre de 2017 i mitjançant instància amb registre d’entrada núm.12017-003986-2, la Sra. M. D.G.D.S. amb NIE ....79661J, sol·licita una llicència urbanística
presentant la següent documentació:


Memòria tècnica en format digital signat per l’arquitecte David Calvo Coromina.



Full d’ assumpció de la direcció de les obres signat pel tècnic redactor.



Estudi bàsic de seguretat i salut i estudi de gestió de residus (incorporats en el projecte)

2.- D’acord amb el projecte tècnic presentat, les obres que es volen realitzar consisteixen en: la
construcció d’una nova terrassa exterior, descoberta, annexa a la façana posterior de l’habitatge a
nivell de la planta baixa, creant un porxo a la planta soterrani, i disposen d’un pressupost
d'execució de 5.049,70€
3.- Vist l’informe favorable, amb condicions, de l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal de la Selva, de data 14 de desembre de 2017
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4.- Vist l’informe jurídic favorable a la concessió de la llicència urbanística de data 20 de desembre
de 2017.
Normativa aplicable
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
En data 19 de juliol de 2012, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, va aprovar
definitivament el POUM d’Anglès i es va publicar al DOGC el 16 d’octubre del 2012.
La finca sobre la que s’actua està classificada com a sòl urbà i qualificada com a 2a segons el
vigent planejament general.
Per tot això, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:
PRIMER.- Concedir a M. d G. C.d. S. llicència urbanística d’obra menor per a la construcció d’una
terrassa exterior, descoberta, annexa a la façana posterior de l’habitatge a nivell de planta baixa,
creant un porxo a la planta soterrani, al c. Escoles, 33 (ref. cadastral 0148507DG7404N0005UM)
amb un pressupost d’execució material de 5.049,70€, segons documentació aportada, que queda
incorporada a la llicència urbanística, com a condició material de la mateixa, redactada per Tècnic
David Calvo Coromina (col·legiat 30.134/5 COAC) a qui correspon també la direcció facultativa de
les obres.
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes i impostos, d’acord amb les Ordenances Fiscals vigents:
Impost de construccions, instal·lacions i obres
Pressupost 5.094,70€

189,36

ICIO 3,75%

Taxa per llicència d’obres menors
Fiança de runes

40,00

(Decret 89/2010, de 29 de juny)

Placa d’obres

9 Tn

a retornar

150,00
11,42

TOTAL….

390,78€

TERCER.- La llicència urbanística s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i
per un termini d'un any per iniciar les obres, i de tres per al seu acabament. Es podrà concedir
pròrroga dels esmentats terminis de la llicència, tant del termini de començament com del termini
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de finalització de les obres, per la meitat del termini de què es tracti, prèvia sol·licitud expressa de
l’interessat formulada abans de la conclusió dels terminis determinats, sempre que la llicència
sigui conforme amb l’ordenació urbanística vigent en el moment de la concessió de la pròrroga.
QUART.- Donar compliment a les condicions de l’informe tècnic de data 14 de desembre de 2017:
•

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.- Notificar la present Resolució a la persona interessada amb indicació dels recursos que
siguin procedents i al departament de Tresoreria.
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

30/11/201 Assessoria Pagès

Descripció

Import

Servei assessorament laboral novembre

605,00

Neteja llar infants novembre

1.529,80

7
30/11/201 CLECE
7
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30/11/201 CLECE

Neteja novembre: espais municipals, pavelló i 7.465,80

7

col·legi

30/11/201 Moix,
7

serveis

i Jardinderia novembre

4.698,84

obres

Atès que la situació d’aquests serveis són:
a. Servei d’assessorament laboral: s’ha adjudicat a Assessoria Pagès en el
mes de desembre
b. 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
c. 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,
Per tot això, la Junta de Govern Local, adopta el següent acord:
APROVAR les factures següents amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen
Data

Proveïdor

Descripció

30/11/201 Assessoria

Servei

7

novembre

Pagès

30/11/201 CLECE

Aplicació pres.

assessorament

laboral 920 22799

Neteja llar infants novembre

321 22700

7

605,00
1.529,8
0

30/11/201 CLECE

Neteja

7

municipals, pavelló i col·legi

novembre:

30/11/201 Moix, serveis i Jardineria novembre
7

Import

obres

espais 920 22700

7.465,8
0

171 22700

4.698,8
4

CONFECCIONAR el corresponents documents comptables ADO amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries indicades
13 de 20

6. Assumptes de tràmit
6.1
SUBVENCIONS FAÇANES BARRI ANTIC
TEMA: expedient SA-001/2017-03.
Identificació de l’expedient
A.A. V., DNI ....6880W, ..... de Santa Coloma de Farners, ajuts a la rehabilitació de façanes del Barri
Antic, 2017, BOP número 20 de 31 de gener de 2011.
Antecedents
Vist l'acord de la Junta de Govern Local del dia 16 de novembre de 2017, en la qual es denegava
l'ajut a la rehabilitació de façanes del Barri Antic al Sr. A. A. V., per concórrer una circumstància
que impedeix que pugui tenir la condició de beneficiari, d'acord amb l'article 13.2e) LGS.
Vist que en data 28 de novembre de 2017 amb número de registre d'entrada 4151, el Sr. A. A. V.,
presenta el comprovant de pagament dels deutes que hi havia pendent en el Consell Comarcal de
la Selva, gestió tributària i cadastral.
Vist l'informe de recaptació de data 29 de novembre de 2017, en el qual informen que a nom del
Sr. A. A. V., no hi ha cap deute pendent de pagament en aquest municipi a la data.
Vist l'informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 10 d'agost de 2017:
“ Vista la sol·licitud amb RE 1-2017-002733-1 en relació a les obres de rehabilitació de façana,
amb canvi de llindes i ampits, obrir nova finestra i reforços, a l'immoble situat al carrer Raval, núm.
10 presentat per En / Na A. A., NIF ....6880W, amb data 26.07.2017 i examinada la documentació
presentada, es detallen a continuació les actuacions que poden acollir-se a la subvenció per estar
compreses dintre l’àmbit d’aplicació segons l’Annex 1 són:
CONCEPTE

UNITA PREU/ AMIDAM IMPORT

IMPORT

T

SUBVENCIONABL

UT

ENT

SEGONS

MÀX.

PROJECTE (€) E
Llindes

Ml

20,86

5,24

1.900,00€

109,31€

Ració i picat de paret

M2

6,24€

42,00

2.100,00€

262,08€
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Arrebossat(amb previs)

M2

12,48

42,00

1.260,00€

524,16€

€
Pintat amb arrebossat

M2

4,20€

42,00

0,00

176,40€

Brancals-ampits

Ml

20,86

12,10

1.370,00€

252,41€

€
Pressupost projecte
MÀX.50%

COST

REAL

6.630,00€
I

3.000,00€

MÀX. 3000€
TOTAL

1.324,35€

“
Vist que existeix consignació pressupostària suficient, a la partida 1522.78000, subvenció façanes
Casc Antic-Pla de Barris, del pressupost municipal vigent, per import de 1.324,35
Fonaments de dret
Primer.- Ordenança reguladora dels Ajuts per a la rehabilitació de façanes al Barri Antic, BOP
número 20 de 31 de gener de 2011.
Segon.- Modificació de les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació de façanes,
BOP número 141 de 24 de juliol de 2017.
Tercer.- Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Rdleg 2/2004, de 5 de març.
Quart.- RD 500/1990, de desenvolupament del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals en matèria
pressupostària.
Cinquè.- Llei 38/2003, General de Subvencions i Reglament de subvencions.
Per tot això, la Junta de Govern Local, adopta el següent
ACORD:
1.- Estimar el recurs de reposició presentat per l'interessat i atorgar la subvenció de 1.324,35€,
per a la rehabilitació de la façana del C/ Raval, 10 d'Anglès al Sr. A. A. V., segons l'expedient SA001/2017-03.
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2.- El termini màxim per justificar les obres subvencionades, serà el 31 de maig de 2018,
mitjançant una comunicació a l'Ajuntament de l'acabament de les obres subvencionades.
3.- Autoritzar i disposar la realització de la despesa per import de 1.324,35€ amb càrrec a la
partida pressupostària 1522.78000, subvenció façanes Casc Antic-Pla de Barris.
4.- Notificar el present acord a la interessada, al departament de tresoreria i intervenció, trametre
les dades a la BDNS.

6.2
TEMA: J. M. X. DNI .....1621Z, Girona, 5 d'Anglès, ajuts a la rehabilitació de façanes del Barri Antic,
2017, BOP número 20 de 31 de gener de 2011.
Antecedents
1.- El Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 6 de juliol de 2010, va aprovar l'Ordenança
reguladora dels ajuts per a la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès.
2.- La Junta de Govern Local en data 16 de febrer de 2017, va acordar la convocatòria d'ajudes per
la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès.
3.- El Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 30 de maig de 2017, va aprovar definitivament la
modificació de les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació de façanes.
4.- Vista la sol·licitud del Sr. J. M. X., amb número de registre 1-2017-003958 de data 10 de
novembre de 2017, que demana acollir-se a l'ajuda per a la rehabilitació de la façana del C/ Santa
Magdalena, 23 i 25 d'Anglès
5.- Vist l'informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 14 de desembre de 2017:
“ Vista la sol·licitud amb RE 1-2017-003958-1 en relació a les obres de rehabilitació de façana, de
repicar i pintar la façana de l'edifici del c/ Santa Magdalena, 23 i 25, presentat per J. M. X., amb
DNI ....1621Z, amb data 11.12.2017 i examinada la documentació presentada, es detallen a
continuació les actuacions que poden acollir-se a la subvenció per estar compreses dintre l’àmbit
d’aplicació segons l’Annex 1 són:
CONCEPTE

UNITA PREU/ AMIDAM IMPORT
SEGONS IMPORT
MÀX.
T
UT
ENT
PROJECTE (€)
SUBVENCIONABLE

Ració i picat de paret

M2

6,24€ 15,00
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93,60€

Arrebossat(amb previs)

M2

12,48 15,00
€

187,20€

Pintat amb arrebossat

M2

4,20€ 45,00

189,00€

Pressupost projecte
MÀX.50% COST
MÀX. 3000€

REAL

625,00€
I

312,50€

TOTAL

469,80€

Total subvenció
312,50€
“
6.- Vist que existeix consignació pressupostària suficient, a la partida 1522.78000, subvenció
façanes Casc Antic-Pla de Barris, del pressupost municipal vigent, per import de 312,50€.
7.- S'ha obtingut el certificat de deutes pendents emès pel Consell comarcal de la selva en data 19
de setembre de 2017 i en el que consta que té pendent de pagament el rebut de l'IBI urbana de
l'any 2017 del C/ Raval, 10 d'Anglès. Aquesta circumstància impedeix que l'interessat pugui gaudir
de la condició de beneficiari d'una subvenció, d'acord amb l'article 13.2.e) de la LGS.
Fonaments de dret
Primer.- Ordenança reguladora dels Ajuts per a la rehabilitació de façanes al Barri Antic, BOP
número 20 de 31 de gener de 2011.
Segon.- Modificació de les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació de façanes,
BOP número 141 de 24 de juliol de 2017.
Tercer.- Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Rdleg 2/2004, de 5 de març
Quart.- RD 500/1990, de desenvolupament del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals en matèria
pressupostària.
Cinquè.- Llei 38/2003, General de Subvencions i Reglament de subvencions. Concretament,
l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions regula els requisits per
a obtenir la condició de beneficiari d'una subvenció, i entre d'altres preveu com causa que ho
impedeix: e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente.
Aquesta és una prohibició que s'ha d'apreciar de forma automàtica i que continuarà mentre
concorri la circumstància que impedeix ser beneficiari. (article 13.4).
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Per tot això, la Junta de Govern Local, adopta el següent:
ACORD:
Primer- Denegar la subvenció de 312,50€, per a la rehabilitació de la façana del C/ Santa
Magdalena, 23 i 25 d'Anglès al Sr. J. M. X., segons l'expedient SA-001/2017-04, per concórrer una
circumstància que impedeix que pugui tenir la condició de beneficiari, d'acord amb l'article 13.2.e)
LGS.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat, pel seu coneixement i efectes oportuns.

6.3
TEMA: Canvi de titular dels nínxols 34 i 35 de la Plataforma A, Sector Central.
Antecedents de fet:
Vist l'escrit de data 20 d'octubre de 2017 amb RE 3750, en el que la Sra M. M. M. amb número de
DNI ....3611J, el Sr. M.S. M. amb DNI ....9713A i el Sr. M. S. M. amb DNI ....6202E on manifesten
que són hereus del Sr. J. M. G., titular dels nínxols números 34 i 35 de la plataforma A, sector
Central, traspassat en data 21 de setembre de 2013 i demanen fer el canvi de titularitat a favor de
la Sra A. M. M. amb DNI ....5932Q.
Vist que els interessats amb la sol·licitud acompanyen els títols funeraris del difunt, i els
comprovants d'estar al corrent de pagament dels tributs municipals.
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.
Proposta d'acord:
Per tot això, la Junta de Govern Local, adopta el següent
ACORD:
Primer.- Acceptar la voluntat dels interessats i concedir el canvi de titular dels nínxols números 34 i
35 de la Plataforma A, Sector Central.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa següent, per cada nínxol:
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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 dels nous títols.
FORMA DE PAGAMENT
Transferència bancària a qualsevol dels comptes de l’Ajuntament d’Anglès que es relacionen a
continuació:
CaixaBank

ES52 2100 0658 0902 0000 4453

CaixaBank

ES42 2100 8109 5322 0003 6677

B. Santander

ES23 0049 0497 2722 1081 0013

BBVA

ES79 0182 5595 4402 0017 0071

B. Sabadell

ES50 0081 0222 6600 0120 6427

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.
Tercer.- Notificar el present acord a la interessada indicant la conveniència de domiciliar l'import
del rebut anual al servei de recaptació del Consell Comarcal.
Quart.- Donar trasllat del present acord al Departament Municipal de Tresoreria i al servei de
recaptació del Consell Comarcal pel seu coneixement i efectes.

7. Assumptes urgents.
7.1
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Tema: Factura Comunitat regants
Antecedents de fet:
Vist l'Ajuntament forma part de la Comunitat de Regants d'Anglès i comarca. Atès que l'Ajuntament
ha fet un major ús de l'aigua de la comunitat.
Vista la factura presentada per la Comunitat de Regants de data 13 de novembre de 2017.
Per tot això, la Junta de Govern Local, adopta el següent
ACORD:

PRIMER.- Reconèixer l'obligació corresponent a la factura número 1/0027 de data 13.11.2017
presentada per la comunitat de regants d'Anglès i Comarca amb NIF núm. G17669953, per la
participació de la utilització de les aigües del cabal atorgat per l'exercici 2017, per import de
3000,00€ (iva inclòs).
SEGON.- Notificar el present acord a la intervenció i tresoreria municipal als efectes oportuns.

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,

CPISR-1 C
ASTRID
VICTORIA
DESSET
DESSET

La secretària,
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