IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 7
.: Caràcter : ordinària
.: Tipus :

Junta de Govern

.: Data : 05 d’abril de 2018
.: 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.
5. Assumptes econòmics.
6. Assumptes de tràmit
7. Assumptes urgents.
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1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

TEMA: Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
No se n’aprova cap.

2. Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
-

3. - Contractació
3.1.-

Tema: Aprovació expedient contractació servei rènting vehicle Policia Local

Antecedents
1. Vist l'acord adoptat pel Ple de 21 de juny de 2016 d'Adhesió a la compra agregada duta a terme per
l'ACM.
2. Tenint en compte els preus aprovats segons la licitació seguida per l'ACM.
3. Mitjançant l'informe del sergent de la Policia Local, de data 29 de gener de 2018, es posen de manifest
les necessitats així com la comparativa de preus dels diferents vehicles disponibles.
4. El sergent de la Policia Local, en data 08 de març, mitjançant l'informe número 157/18, ha posat de
manifest que l'equipament del vehicle policial amb que entrega el vehicle l'empresa Alphabet España Fleet
Management, SA són complertes.
5. En data 03 d'abril de 2018, el sergent de la Policia Local, mitjançant l'informe número 188/18, ha
posat de manifest que, un cop valorades les ofertes presentades per l'empresa Alphabet España Fleet
Management, SA d'acord amb l'ampliació de quilometratge sol·licitat, l'opció econòmicament més
avantatjosa, tenint en compte els requisits que el vehicle ha de complir, els quilòmetres a realitzar i la
potència, és la del rènting del Seat Ateca 1.0 TSI 85kW (115 CV) St&Sp Reference Eco todoterreno 85KW
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(115 CV) 5P manual, el preu del rènting del qual ascendeix a 742,58 €/mes (IVA inclòs) (Lot d'adjudicació
5.7). Aquest contracte s'ha de fer per 4 anys.
6. Atès que existeix crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa derivada d'aquesta contractació pel
que fa a l'anualitat 2018 a l'aplicació pressupostària 132 20400 "RÈNTING VEHICLE POLICIA" del
pressupost municipal vigent.

Fonaments de dret
Primer.- Article 227 de la llei 9/2017, de 08 de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel qual es
traspassen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, que regula a sistemes externs de contractació centralitzada.
Segon.- Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL)
Tercer.- Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de
2014
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 de la Llei 9/2017, de 08 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, pel qual es traspassen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i el Decret de delegacions de data 19 de
juny de 2015.

La Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
1. APROVAR el contracte de serveis de rènting del vehicle de la Policia Local a través de la central de
compres de l'ACM en el marc del sistema d'adquisició centralitzada (Lot d'adjudicació 5.7). El
vehicle és un Seat Ateca 1.0 TSI 85kW (115 CV) St&Sp Reference Eco todoterreno 85KW (115 CV)
5P manual, i els quilòmetres que realitzarà el vehicle (en els 4 anys) són 140.000 kms.
2. AUTORITZAR la despesa de 5.940,64 € (IVA inclòs), imputable a l'aplicació 132 20400 "RÈNTING
VEHICLE POLICIA" del Pressupost Municipal vigent, referida al primer any del contracte (de maig al
desembre).
3. APROVAR la despesa per als propers exercicis:
Anualitat Despesa sense IVA

IVA (21%)

Despesa total
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2019

7.364,40 €

1.546,56 €

8.910,96 €

2020

7.364,40 €

1.546,56 €

8.910,96 €

2021

7.364,40 €

1.546,56 €

8.910,96 €

2022

2.454,80 €

515,52 €

2.970,32 €

Condicional a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les
obligacions que se'n derivin.
4. Notificar el present acord a l'empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, SA amb NIF
A91001438.
5. Donar trasllat de la present resolució al departament d'Intervenció de la corporació i al sergent de
la Policia Local.

3.2

TEMA: Declarar deserta l’ Adjudicació del contracte del s ervei de càtering de la Llar d'infants d'Anglès

Antecedents
1. La Junta de Govern Local de la corporació, en la sessió celebrada el passat 30 de gener de 2018, va
procedir a l'aprovació de l'expedient de contractació del Servei d'àpats de la Llar d'infants municipal El
Cucut, així com a l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert amb varis criteris
d'adjudicació i tramitació ordinària.
2. En data 19 de febrer de 2018 es va procedir a la publicació de l'anunci de licitació al BOP de Girona i a
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, obrint així el procediment.
3. Tramitat el procediment, la mesa de contractació, reunida internament en data 03 d'abril de 2018, va
procedir a declarar deserta aquesta licitació per no haver-se presentat cap oferta en el termini de
presentació d'ofertes.

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.
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Segon.- Articles 151 i 161 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.
Tercer.- Els articles 10, 18, 20, 138, 151 i 157 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.
Quart.- El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

La Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- Declarar deserta la licitació del contracte «Servei de càtering de la Llar d'infants d'Anglès», el codi
del contracte del qual és: 0403.12/2017, atès que no s'ha presentat cap oferta.
Segon.- Publicar la present resolució a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat
de Catalunya.

3.3

TEMA: Adjudicació del contracte de la redacció de projecte i execució d'obres de reforma dels
habitatges del Carrer Fàbriques núm. 5-19 i 8-18 d'Anglès

Antecedents
1. El Ple de la corporació en la sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2017 va aprovar l'expedient per
a la contractació de la redacció de projecte i execució d'obres de reforma dels habitatges del Carrer
Fàbriques núm. 5-19 i 8-18 d'Anglès, aprovant a l'efecte els Plecs de clàusules administratives particulars
que hauran de regir-lo, amb un pressupost de licitació de 469.760,57 €, IVA exclòs.
2. El Ple de la corporació en la sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2017 va delegar a la Junta de
Govern Local, la facultat de contractació d'aquestes obres, actuant com a òrgan de contractació, inclosa
expressament la facultat de resoldre els recursos de reposició interposats contra els actes dictats per
l'òrgan delegat. No obstant això, el Ple es reserva la facultat d'avocar en qualsevol moment l'esmentada
competència tot i trobar-se en tràmit de debat al si de la Junta de Govern Local.
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3. Tramitat el procediment, la mesa de contractació, reunida internament en data 05 de febrer de 2018 va
qualificar la documentació administrativa dels sobres A, acordant concedir a CONSTRUCCIONS LEINAD
2001, SL i CONSTRUCCIONS J. PALLÀS, SL un termini de 3 dies per esmenar el justificant de la garantia
provisional per l'import correcte de 14.092,82 €.
4. En data 06 de febrer de 2018 CONSTRUCCIONS LEINAD 2001, SL i CONSTRUCCIONS J. PALLÀS, SL van
procedir a efectuar l'esmena requerida.
5. Posteriorment, en data 15 de febrer de 2018, 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 16 de febrer de 2018 segons el següent resultat:

En base a la puntuació atorgada, la Mesa de contractació ha proposat a l'òrgan de contractació
l'adjudicació del contracte a la següent empresa: PERE BOADA COMAS, SL per ser la proposta
econòmicament més avantatjosa, per un import de 350.000,00 € (IVA exclòs) i un termini
d'execució de 5 mesos; prèvia presentació de la documentació administrativa segons condicions
del Plec.
6. La Junta de Govern Local celebrada el 27 de febrer de 2018, va procedir a realitzar el
requeriment de la documentació administrativa a l'empresa licitadora PERE BOADA COMAS, SL.
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7. En data 15 de març de 2018 (RE: 1-2018-001052-2 i 1-2018-001022-1) l'empresa PERE
BOADA COMAS, SL ha presentat la documentació requerida, i la Mesa de contractació, reunida en
data 19 de març de 2018, ha constatant que la documentació administrativa ha estat presentada
dintre de termini i d'acord amb la clàusula 17 del PCAP i per tant es pot procedir a l'adjudicació del

contracte de la redacció de projecte i execució d'obres de reforma dels habitatges del Carrer
Fàbriques núm. 5-19 i 8-18 d'Anglès a l'empresa PERE BOADA COMAS, SL.
Fonaments de dret
Primer.- La competència per a l'adjudicació del contracte correspon a la Junta de Govern Local per
delegació del Ple de la Corporació Local, celebrat el 20 de desembre de 2017.
Segon.- Articles 151 i 161 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.
Tercer.- En data 16 de febrer de 2018, els serveis tècnics municipals van emetre un informe en el
que es posa de manifest la inexistència de baixes anormals o desproporcionades.

La Junta de Govern Local adopta 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 de la redacció de projecte i execució d'obres de reforma dels

habitatges del Carrer Fàbriques núm. 5-19 i 8-18 d'Anglès a l'empresa PERE BOADA COMAS, SL
amb NIF: B17320268, per ser l'oferta econòmicament més avantatjosa, pel preu de 350.000,00 €, més
73.500,00 € en concepte d'IVA, fent un total de 423.500,00 €, i una reducció del termini d'execució de 4
mesos (per tant, el termini màxim d'entrega del projecte definitiu serà de 2 mesos, i el termini d'execució
de les obres serà de 5 mesos).
Quart.- Comprometre la despesa de 423.500,00 € com a preu del contracte amb càrrec a l'aplicació 1522
65000 «ARRU – CARRER FÀBRIQUES» del Pressupost municipal de l'exercici 2018 (AD: 220180001317).
Cinquè.- Requerir a l'empresa adjudicatària perquè en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar de
la notificació del present acord, comparegui a les oficines municipals per a la formalització del contracte.
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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.- Procedir al retorn de la garantia provisional que, segons la clàusula 18.1 del PCAP s'extingirà
automàticament i serà retornada als licitadors immediatament després de l'adjudicació del contracte.
Novè.- 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.
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.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè en el termini màxim de 10 dies naturals des de la
notificació de l'aprovació definitiva del projecte a l'adjudicatari, presenti a l’Administració el Pla de
Seguretat i Salut en el treball.
Dotzè.- Comunicar el present acord al Departament d'Intervenció, així com als serveis tècnics pel seu
coneixement i efectes oportuns.
Tretzè.- Comunicar al Departament de Tresoreria per tal que, d'acord amb el punt vuitè del present acord,
procedeixi al retorn de les garanties provisionals.
Catorzè.- Donar compte al proper Ple que se celebri.

4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
4.1

TEMA: Contracte menor per a les obres de reforma dels vestuaris de la piscina municipal.
Modificació.

Antecedents
1. Mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 3 de gener de 2018 es va acordar:
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«Primer: Aprovar la memòria valorada de reforma dels vestuaris de la piscina municipal, redactada
pels serveis tècnics municipals en data octubre 2017.
Segon: Autoritzar la despesa de 31.666,96 € euros (26.171,04 € + I.V.A. 21 % (5.495,92 €) amb
destinació a la contractació de les obres de reforma dels vestidors de la piscina municipal segons
pressupost presentat d'acord amb la memòria valorada, despesa imputable a les partides 342
21200 i 342 62300 Pressupost Municipal en vigor.
Tercer: Adjudicar aquest contracte menor de serveis a l'empresa Construccions Carreiras, SA.,
amb CIF B17032442, amb subjecció a les següents condicions:
•

Els treballs es realitzaran sota la supervisió de l'arquitecta tècnica municipal en el termini
de 3 mesos, a comptar des de l'endemà de l'adopció d'aquest acord.

Quart.- Notificar aquest acord al contractista.
Cinquè.- Comunicar el present acord a la resta d'empreses interessades, així com a la Intervenció
municipal als efectes oportuns.»
2. En data 26 de març de 2018, l'arquitecta tècnica municipal emet un informe en el que posa de
manifest la necessitat de modificar de forma no substancial el contracte en els termes que es descriuen a
continuació, i amb el següent detall de despeses:
«Una vegada l’empresa contractista de l’obra de reforma dels vestidors de la piscina inicia els
treballs previs d’implantació i replanteig de les obres, es comprova que es fa necessari definir
unes partides no previstes a la memòria valorada, que no alteren l’objecte ni les condicions
essencials del contracte i que s’enumeren a continuació:
1. Originades per per errors i/o omissió de les especificacions tècniques:
P1: Remat en cantell de parets enderrocades amb perfil inox..
P5: Portes de fusta pintada entrada vestuaris per paret de 15.
P6: Senyalització d’emergència amb llum Led per a porta evacuació.
S’estima un cost total previst de

1.426,25 euros iva inclòs

2. Originades per la conveniència de millorar el sistema de mecanismes i lluminàries existent
a la zona dels vestidors, encastats tipus halògena per un de tipus leds de 10w amb
sensors de presència a les cabines sanitàries, de major eficiència i estalvi energètic.
P3: Conjunt de sensors amb llumenera tipus downlight encastable.
P2: Kit endolls per zona secadors H/D.
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S’estima un cost total previst de

1244,20 euros iva inclòs

3. Originades pel desplaçament de sanitaris segons replanteig en incrementar nombre
urinaris.
P4: enrajolat amb peça ceràmica blanca 20x20 igual a l’existent en parets per
desplaçament de sanitaris
P7: Desplaçament desguassos i accessoris urinaris
El cost total previst és de 1.843,85 euros iva inclòs.
Per altra banda, el cost del conjunt de treballs i/o partides d’obra, que contemplades en la memòria inicial
no s’han d’executar restant-ne excloses responen a:


EJ16B211 Abonament per canvi model de Urinari.



EJ43U010 Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per
255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques



EJ23113G Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets.

El cost previst ascendeix a - 1.543,10 euros.
El resulta final s’estima:
(1426,25+1843,85+1244,2) – 1543,1= 2.971,20 euros
En conseqüència, proposo que s’estimi favorablement la proposta de preus contradictoris per l’obra
esmentada i es procedeixi a la seva aprovació.”
3. En data 4 d'abril de 2018 la Tècnica d'Administració General emet informe favorable a la modificació
del contracte, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient.

Fonaments de dret
L'article 105 de la Llei de Contractes del sector públic (Ley 3/2011, de 14 de novembre), aplicable per
raons temporals, estableix que la modificació dels contractes no podrà fer-se amb la finalitat d'addicionar
prestacions complementàries a les inicialment contractades, ampliar l'objecte del contracte a fi que puguin
complir-se noves finalitats no contemplades en la documentació preparatòria del mateix, o incorporar una
prestació susceptible d'utilització o aprofitament independent. En aquests supòsits s'haurà de fer un nou
contracte per la prestació corresponent.
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L'article 107 de la mateix llei, estableix els supòsits en els que es poden justificar modificacions no
previstes en els plecs (el contracte menor no compta amb plecs), entre els quals hi ha a) la indecuación de
la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mendiante el contrato
debido a errores u omisiones del proyecto de las especificaciones técnicas.
Ara bé, aquestes modificacions tenen com a límit que no s'alterin les condicions essencials del contracte,
la qual cosa succeeix, per exemple, quan se supera el 10% del preu d'adjudicació. En aquest cas, el preu
d'adjudicació eren 31.666€ (IVA inclòs), i les noves actuacions estan valorades en 4.514,3€ (IVA inclòs)
als quals cal deduir una sèrie de partides d'obra que finalment no s'executaran i que tenen un pressupost
previst de 1.543,10€ (IVA inclòs). Per tant, l'import de la modificació és de 2.971,20€ (IVA inclòs), que
representa un 9,3% del preu del contracte.

La Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar la modificació del contracte menor d'obres de reforma dels vestidors de la piscina
municipal adjudicat a Construccions Carreiras SA, així com la proposta de preus contradictoris segons
proposta presentada pels serveis tècnics municipals amb la conformitat del contractista.
Segon.- Aprovar la despesa de 2.971,20€ amb càrrec a la partida pressupostària 342 21200 i 342 62300
del Pressupost Municipal en vigor.
Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat i comunicar-ho a la Intervenció municipal als efectes
oportuns.
Quart.- Publicar la modificació del contracte al registre de contractes públics.

4.2

TEMA: Sobre la modificació del contracte d'obres de pavimentació del carrer Molí i aprovació
dels preus contradictoris P-1 a P-11.

Antecedents
1. Per acord la Junta de Govern Local del dia 20 de juliol de 2017 es va adjudicar el contracte de les
obres de Millora del Nucli Antic d'Anglès – Lot 2. Pavimentació del Carrer Molí -, a la mercantil Pere Boada
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Comas, SL, per un preu de 147.000,00€, més 30.870,00€ en concepte del 21% d'IVA, que fan un total
de 177.870 € amb un termini d'execució de 6 mesos.
El preu de licitació era de 226.474,85 € més IVA, per tant la baixa va ser del 35,1%.
2. En data 16 de novembre de 2017 la Junta de Govern Local, per delegació del Ple, va aprovar la
certificació d'obra núm.1 de data 8 de novembre de 2017 per un import de 11.133,78 € IVA inclòs.
3. Mitjançant acord de Junta de Govern de data 28 de novembre de 2017, i a proposta del contractista, es
va acordar l'aturada de les obres durant un termini màxim d'un mes, per manca de definició del traçat de
la xarxa d'alimentació per part de Fesa Encesa, així com la impossibilitat d'executar la passarel·la perquè hi
havia una construcció prèvia que ho impedia. Les obres van ser represes el mes de gener de 2018.
4. Mitjançant Informe de data 12 de gener del 2018, la Direcció facultativa de l'obra presenta proposta de
preus contradictoris del P-1 al P-10, així com un informe de costos en el que es reflecteixen també les
partides a descomptar que tot i estar previstes en el projecte finalment no s'han d'executar (13.203,74€).
5. Una vegada concedit el tràmit d'audiència al contractista aquest va sol·licitar una reunió amb els serveis
tècnics municipals, que va tenir lloc el dia 12 de març de 2018 en la que es van ajustar alguns preus i se'n
va incorporar un de nou, i en la que es van posar de manifest les dificultats en el compliment del programa
de treball sorgides a conseqüència de les troballes arqueològiques.
6. En data 21 de març de 2018 el Director facultatiu presenta la nova proposta dels 11 preus
contradictoris, el qual ha estat informat favorablement per l'arquitecta tècnica municipal en data 26 de
març de 2018 que es transcriu:
«En relació a l’expedient del contracte d’obres del lot 2 de pavimentació del carrer Molí, incloses en el
projecte d’obres de Millora del Nucli Antic d’Anglès promogudes per l’Ajuntament, prèvia audiència al
contractista de les obres, el director de l’obra presenta informe de la nova proposta de preus
contradictoris convinguts, establint el cost dels mateixos tal com segueix :
1. Les partides de P1 a P7 corresponen a treballs de baixa tensió que malgrat estar inclosos en el
projecte global de Millora del Nucli Antic, redactat en data setembre de 2011, s’originen en part
per les modificacions introduïdes per l’actualització de l’estudi elèctric per part de la companyia
subministradora Endesa i per l’altra, en estar incloses en un altre lot (actuació 8) de Renovació
enllumenat i reposició de xarxes aèries del mateix projecte al assignar-los les feines d’obra civil de
canalització soterrament de línies elèctriques al contractista del mateix àmbit d’obra, atesa la
relació directe i afectacions en la coordinació i execució de forma simultània.
2. Les partides de P-8 a P-9 corresponen als treballs de telecomunicacions no previstes en el lot
licitat, però sí inclòs dintre el mateix àmbit del projecte global, per la relació directe en la
coordinació i afectació en executar-se de forma simultània al igual que en el cas de baixa tensió.
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3. La partida P-10 correspon a la pavimentació de dos trams del carrer originats per la omissió en els
amidaments del projecte.
4. La partida P-11 correspon als treballs d’excavació manual en terreny compacte, derivades de les
troballes arqueològiques que no han permès la intervenció de maquinària.
El director de l’obra presenta justificació de preus de les partides a partir de preus unitaris relatius a mà
d’obra, maquinària i materials segons projecte, a excepció del paviment de pedra de la partida P-10 per
tractar-se d’un nou format acceptat per la D.F.
Finalment cal fer esment que els preus contradictoris presentats corresponen a preus d’execució material
(PEM), abans del 19% de B.I. i D.G., 21% iva i que no tenen aplicada la baixa d’adjudicació presentada.
Examinats els preus presentats la tècnica que subscriu considera favorable la seva aprovació.»
7. En data 4 de març de 2018 la Tècnica d'Administració General emet informe amb els següents
raonaments de caràcter jurídic:
«Primer.- D'acord amb els articles 234, 219 i 105 de la Llei de contractes del sector públic estableix que
són obligatòries pel contractista les modificacions de contracte per causes que siguin previstes en el plec
de clàusules o a l'anunci de licitació; o bé responguin a les causes específiques de l'article 107.
La Clàusula 32 de les que regeixen el present contracte d'obres estableix com a causes de modificació del
contracte:
«a) D'acord amb el que es concreta en la clàusula 0 d'antecedents d'aquest PCAP i donada la consideració
de BCIN del nucli antic de l'àmbit on es realitzaran les obres objecte d'aquest contracte, si durant la
realització dels treballs queden al descobert o apareixen restes arqueològiques que requereixin un
tractament especial per a la seva preservació.
b) Que durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte, quedin al descobrert les xarxes de
serveis i que es comprovi que aquestes estan malmeses, obsoletes o deteriorades i sigui necessari
realitzar treballs de reparació, millora o substitució parcial o total en els trams de vials públics objecte de
les obres del contracte d'aquest procediment.
El límit de les modificacions previstes en el apartats anteriors serà com a màxim del 50% del import
d'adjudicació d'aquest contracte.
c) La substitució, increment o disminució d'unitats d'obra previstos, o les no previstes, d'acord amb el
contingut de l'article 234.1 i 234.2 del TRLCSP.
A part de les causes indicades, el contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els
supòsits de l’article 107 TRLCSP i en forma prevista en l’article 108 TRLCSP, d’acord amb l’article 219 del
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dit text legal, tenint en compte allò que preveu l’article 296 TRLCSP en relació a la modificació del
contracte de subministrament.»
Segon.- Respecte a les modificacions proposades:
Segons el contingut dels informes esmentats, les modificacions relatives al soterrament del servei de
baixa tensió i el servei de telecomunicacions (P01 a P09), es poden incloure dintre de la causa de
modificació de contracte prevista en la clàusula 32.a del PCAP, amb

el

límit

del 50% del preu

d'adjudicació, és a dir 73.500€.
Pel que fa a la nova partida P-11 derivada directament de les troballes arqueològiques, si bé s'aporta la
justificació del preu contradictori, no s'especifica el cost total de la modificació, de manera que abans de
procedir a la seva aprovació caldrà requerir a la direcció facultativa la valoració del cost pel poder valorar
la seva inclusió en el límit de les causes de modificació del contracte i fer la corresponent retenció de
crèdit.
Pel que respecta a la nova partida P-10 corresponent a la «pavimentació de dos trams del carrer originats
per l'omissió en els amidaments del projecte» entraria dintre de les causes no previstes en el contracte
però justificable per la concurrència de la causa a) de l'article 107.1 de la Llei de contractes: inadequació
de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte degut a
errors o omissions ocorreguts en la redacció del projecte o de les especificacions tècniques. Les
modificacions derivades d'aquesta causa no podran alterar les condicions essencials de la licitació i
adjudicació del contracte, de manera que no poden superar el límit econòmic del 10% del preu
d'adjudicació (14.700€), import que segons informe del tècnic municipal no se supera, ja que segons
l'informe de costos es preveu que aquest sigui de 18.280,03€ (PEM). Si s'afegeixen les despeses
generals, el benefici industrial i l'IVA corresponent, així com la baixa del 35.1%, l'import del preu
contradictori no supera aquest límit del 10%, ja que resulten 14.117,85€.»
Fonaments de Dret
Articles 234, 219 i 105 de la Llei de contractes del sector públic.

La Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar els preus contradictoris P1 a P-10 apareguts en l’obra Millora del Nucli Antic d'Anglès –
Lot 2. Pavimentació del carrer Molí-, d’acord amb el detall, import i justificació que apareixen a l’informe
justificatiu d’aquells preus emès per la Direcció facultativa de les obres de data 12 de gener de 2018 i 21
de març de 2018, i conformat per l'arquitecte tècnic municipal, havent-se consensuat amb l'adjudicatari
en fase d'audiència.
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Segon. Disposar que, de conformitat amb l’art 146.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
qual s'aprova Reglament General de la llei de contractes de les administracions públiques els nous preus
es consideraran incorporats a tots els efectes als quadres de preus del projecte.
Tercer. Aprovar la modificació del contracte adjudicat per resolució de Junta de Govern Local del dia 20 de
juliol de 2017, per a l’execució de les obres de Millora del Nucli Antic d'Anglès – Lot 2. Pavimentació del
carrer Molí- per causes previstes en el contracte i omissions de projecte amb un percentatge del 17,445%.
Quart. Determinar que, d’acord amb l’informe emès per la direcció facultativa l’aparició i aprovació dels
preus contradictoris suposa un increment en el total del preu d’adjudicació de les obres, d'un 17,445%.
Cinquè. Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1532 60900 «Pla de Barris .- Carrer
Molí» per import de 19.275,75 euros.
Sisè.- Requerir a la direcció facultativa que aporti la valoració estimada del cost de la nova partida P-11,
per poder valorar si la modificació del contracte entra dintre dels límits previstos en el PCAP i fer la
corresponent retenció de crèdit, com a requisits previs a l'aprovació del preu contradictori.
Setè.- Notificar aquesta acord als interessats per al seu coneixement i als efectes escaients amb expressió
dels recursos a que tinguin dret.
Vuitè.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal.
Novè.- Donar comptes del present acord a la propera sessió plenària que se celebri.

4.3

Tema: Aprovació de la certificació núm. 2 (corregida) corresponent de l’actuació núm. 4 de la
Pavimentació del carrer Molí.

Antecedents
1.- Vist l'expedient de contractació de les obres de pavimentació del carrer Molí del Barri Antic (actuació
núm. 4) la societat PERE BOADA COMAS, SL amb NIF B17320268 va resultar l’adjudicatària de les obres
per un import total de 177.870,00€ ( 147.000 + 30.870,00 € IVA)
Vista la certificació d'obra núm.2 presentada per la mercantil PERE BOADA COMAS, SL amb data 23 de
febrer de 2018 i RE 769 i per un import de 35.177,06€ corresponent a les obres realitzades durant el
mes de gener de 2017.
Vist l'informe desfavorable de l’arquitecte municipal de data 6 de març de 2018, relatiu a la certificació
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d’obra núm. 2 presentada per la mercantil Pere Boada Comas, SL
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 154 de 14 de març de 2018, segons el qual s’acorda corregir la certificació
núm. 2 i presentar-la de nou atès que un cop analitzat el contingut té preus erronis.
Alhora s’acorda procedir a retornar la factura 2181002 de data 20 de febrer de 2018, i instar a la
mercantil PERE BOADA COMAS, a presentar una nova factura amb els preus correctes, motivats en
l’informe tècnic que consta en l’expedient.
En data 21 de març de 2018 i RE núm. 1102-1 la mercantil PERE BOADA COMAS, SL, presenta de nou la
2a certificació i la factura corresponent, fent constar el següent aclariment:
«= Un cop revisada la certificació segons l’informe de l’arquitecte, detectem que per error humà no
s’utilitzaven tots els decimals en el programa emprat per elaborar les certificacions, això ha comportat
que al final de le certificació la diferència total sigui de 7,16€
Per altra banda, els capítols d’instal·lació de baixa tensió, enllumenat públic, passarel·la, control de
qualitat i seguretat i salut no es certifica el 100%, sinó que ha sigut en defecte lectura»=.
Atès que l’òrgan competent per la tramitació de l’expedient de la contractació de les obres de
pavimentació del carrer Molí del Barri Antic, és la Junta de Govern, per delegació d’acord de Ple de 30 de
maig de 2017.
Fonaments de dret
Per acord de Ple de 30 de maig de 2017, es va delegar a la Junta de Govern Local la competència per la
tramitació de l’expedient de la contractació de l es obres de pavimentació del carrer Molí i ampliació de
voreres, (Pla de Barris) com a òrgan de contractació
El regidor d’urbanisme proposa d’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm.2 de data 20 de febrer de 2018, per un import de 35.169,90
Euros IVA inclòs corresponent a les despeses efectuades pels conceptes que consten a la mateixa i
reconèixer l'obligació de la despesa a l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida corresponent del
pressupost ordinari vigent.
Segon.- Aprovar la factura núm. 2181002 de data 20 de febrer de 2018, corresponent a la segona
certificació de l’actuació núm. 4 relativa a la pavimentació del carrer Molí.
Segon.- Notificar el present acord a l'interessat i donar trasllat al departament d'intervenció i als SSTT
municipals.
Tercer.- Donar compte del present acord al Ple Municipal, en la primera sessió que es celebri.

4.4

Tema: Contracte menor per rehabilitació del pis del grup Burés del c.Verneda, 63 escala D porta
49, de titularitat municipal
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Antecedents
1. En data 15 de desembre de 2017, mitjançant Decret d’alcaldia núm. 764 es va procedir a aprovar la
memòria valorada realitzada pels Serveis Tècnics, en data juliol 2017, per dur a terme les obres de
rehabilitació del pis del Grup Burés per destinar-lo a lloguer social.
2. En el mateix decret es va adjudicar a la mercantil PERE BOADA COMAS SL, amb CIF B17320268, les
obres de rehabilitació de l’habitatge, per un import 30.000,00 € IVA inclòs.
3. En data 22 de març de 2018 i RE núm. 1129-2 la societat Pere Boada Comas, SL presenta un escrit
segons el qual les obres ja han estat executades i emet una única factura per l’import contractat.
4. En data 28 de març de 2018 l’arquitecta tècnica emet un informe final del seguiment del contracte en
sentit favorable i també posa de manifest que «fora de les actuacions contractades no obstant, es pot
observar que resten alguns treballs pendents que es poden encarregar a la brigada municipal, si s’escau,
com ara el pintat del passamà de la finestra exterior, que presenta signes importants d’oxidació, el
subministrament i instal·lació d’un equip de cocció i de nevera per a la cuina, així com el sòcol dels
paraments de distribució interior inexistent que contribueix a una major degradació inferior de la
superfície de guix i pintura dels envans.»
Es fa una estimació del cost previst per import de 1.124,55€.

Fonaments de dret
L'articles 111 i 138, 222 i 235 del RDLeg 3/2011, de 14 de novembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público -TRLCSP-.
Article 73.2 i 166 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. - RGLCAP-

La Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la factura número 2181009 de data 22.03.2018, de la mercantil PERE BOADA COMAS,
SL, per un import total 30.000,00 Euros IVA inclòs (24.793,39€ + 5.206,61€ d’IVA), i efectuar el
pagament.
SEGON.- Procedir a la signatura de l’acta de recepció, atès que els obres es troben executades en la seva
totalitat segons informe de l'arquitecta tècnica municipal.
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TERCER.- Encarregar a la brigada municipal l'execució de les actuacions d'acabats indicats en l'informe
tècnic de data 28 de març de 2018, per tal d’obtenir l'acabat final i poder destinar l’habitatge a la finalitat
de la seva rehabilitació.

QUART.- Donar trasllat del present acord a la mercantil PERE BOADA COMAS, SL, al departament
d’Intervenció per les actuacions que li son pròpies i al regidor d’obres i serveis als efectes
oportuns.

5. Assumptes econòmics
5.1

Tema: Aprovació 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

27/02/2018

SERPA

Assessorament tècnics febrer

702,41

28/02/2018

CLECE

Neteja llar infants febrer

1.529,80

28/02/2018

CLECE

Neteja febrer: espais municipals, pavelló i

7.465,80

col·legi
28/02/2018

CLECE

Biblioteca i llar jubilats

588,06

28/02/2018

ETRA BONAL S.A.

Manteniment semàfors

136,88

28/02/2018

MOIX,SERVEIS

I Manteniment jardineria

4.698,84

TEC Assessorament informàtica

1.470,15

OBRES
20/02/2018

HARTD
informàtica

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,
18 de 29

Atès que hi ha consignació pressupostària suficient,

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

Import

27/02/2018

SERPA

Assessorament tècnics febrer

702,41

28/02/2018

CLECE

Neteja llar infants febrer

1.529,80

28/02/2018

CLECE

Neteja febrer: espais municipals, pavelló i

7.465,80

col·legi
28/02/2018

CLECE

Biblioteca i llar jubilats

588,06

28/02/2018

ETRA BONAL S.A.

Manteniment semàfors

136,88

28/02/2018

MOIX,SERVEIS

I Manteniment jardineria

4.698,84

TEC Assessorament informàtica

1.470,15

OBRES
20/02/2018

HARTD
informàtica

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

5.2

Tema: Aprovació factura gasoil

Antecedents
En data 7 de març del 2018 s’ ha rebut la factura de E.S. Corça SA per import de 7.825 euros.
La despesa presentada no ha seguit el procediment previst a la bases 19 i 20 del pressupost d’aquest
Ajuntament , pel que s’ informa desfavorablement.
Fonaments de Dret
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Bases 19,20 i 21 del pressupost.
Crèdit suficient en el pressupost a la partida 342 22103 gasoil Piscina.
La Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la despesa per import de 7.825 euros de l’ empresa amb CIF A17137191 E.S. Corça
SA pel subministrament de Gasoil per la Piscina municipal.
SEGON.- Aprovar la factura núm 18/F010231 de data 7 de març del 2018 per import de 7.825 euros.

TERCER.- Comunicar al departament d’intervenció per que es confeccionin els documents
corresponents.

6. Assumptes de tràmit
6.1

Tema: Aprovació de la convocatòria de les subvencions a les entitats per l'any 2018.
Antecedents de fet:
Primer.- El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de gener de 2018, va aprovar les
bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals per a l'any 2018 a atorgar per
concurrència competitiva, BOP Girona número 56 , de 20 de març de 2018.
Segon.- El pressupost de l'Ajuntament d'Anglès per a l'any 2018 hi consten les partides 334.48003
transferència a entitats culturals, per import de 18.000,00€ i 341.48000 subvencions a entitats
esportives, per import de 9.000,00€
Tercer.- Vist l'informe favorable de la intervenció municipal.
Fonaments de dret
Primer.- L'art.23 de la Llei General de Subvencions 38/2003, en la seva redacció donada per la Ley
15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa -LRSP-, estableix que la iniciació d'ofici de l'expedient de subvencions es realitzarà
mitjançant convocatòria aprovada per l'òrgan competent.
Segon.- D'acord amb l'establert per l'art.34 de la LGS l'aprovació de despesa s'haurà de realitzar amb
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caràcter previ a la convocatòria de les subvencions o de la concessió directa de les mateixes. Aquesta
actuació implica una proposta de despesa, la fiscalització prèvia per la Intervenció i l'aprovació de despesa
per òrgan competent.
Tercer.- La Base de Datos Nacional de Subvenciones opera com a sistema nacional de publicitat de
subvencions.
Quart.- Considerant competència de l'Alcaldia la concessió de les subvencions locals, de conformitat amb
la clàusula residual de l'art.21.1.s de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, competència
delegada a la Junta de Govern Local per Decret de 19 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD:
Primer.- CONVOCAR, d'acord amb les bases específiques esmentades, i per un termini de 30 dies naturals,
a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, la concessió de subvencions a
atorgar l'any 2018, en els termes següents:
1.- Objecte de les subvencions:
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de
subvencions de l'Ajuntament d'Anglès, que es destinaran a donar suport a activitats d'interès públic local
que duen a terme les entitats que figuren inscrites al registre d'Entitats Municipal de l'Ajuntament
d'Anglès ,en els àmbits del civisme, el consum responsable, la cultura, l'ensenyament, la igualtat de
gènere, la infància, la joventut, la participació ciutadana, la salut pública i la promoció de l'esport base.
Sols podran sol·licitar aquesta subvenció les entitats que estan inscrites en el Registre d'Entitats
Municipals de l'Ajuntament d'Anglès.
Les despeses de les actuacions subvencionades s'han de realitzar dins de l'any 2018.
2.- Requisits de les entitats beneficiàries al presentar la sol·licitud:
2.1.- Cal omplir el model normalitzat de sol·licitud de subvencions que té l'Ajuntament d'Anglès.
2.2.- Cal adjuntar una petita memòria de l'activitat que l'entitat té previst desenvolupar.
2.3.- Cal adjuntar fotocòpia de la pòlissa d'assegurança vigent, i rebut conforme està al corrent de
pagament , amb cobertura dels participants i de les activitats que es realitzaran i amb cobertura per
atendre la responsabilitat civil derivada dels desperfectes que es puguin ocasionar als equipaments
municipals.
3.- Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds s'han de presentar en el termini establert en la convocatòria i han d'estar signades
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electrònicament pel representant legal de l'entitat.
Només es pot tramitar una sol·licitud de subvenció per entitat i secció amb activitat totalment diferenciada.
En cas que una entitat presenti més d'una sol·licitud per secció amb la mateixa activitat s'entendrà que la
vàlida és la darrera i es desestimaran les restants.
Les sol·licituds, que s'han de fer mitjançant el model proporcionat per l'Ajuntament d'Anglès, s'han de
presentar de forma telemàtica amb la signatura electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del
Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, i a través de l'E-TRAM.
L'esmena de defectes en la sol·licitud s'ha de realitzar, després del requeriment i amb l'advertiment de
desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s'ha
esmenat cap defecte o s'ha aportat, s'entén que l'interessat ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es
dictarà la resolució prèvia, d'acord amb els termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i
s'arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la
sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia
audiència a la persona interessada i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de
subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb
posterioritat a la concessió.
4.- Despeses subvencionables i període d'execució
Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l'activitat
subvencionada i es realitzi en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. En cap cas, el
cost de l'activitat no pot superar el seu valor de mercat.
Les despeses de les actuacions subvencionades s'hauran d'acreditar mitjançant factura nominativa a nom
de l'entitat que se li ha concedit la subvenció i en cap cas s'acceptaran tiquets de caixa.
El període d'execució serà de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018.
5.- Procediment i criteris de concessió de les subvencions
El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva, mitjançant la
comparació de les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria d'acord amb els
criteris de valoració següents:
Interès públic de les actuacions proposades ...............................................................15 punts
Nombre previst de persones participants i/o destinatàries:
- menys de 10 participants...............................................................................................0 punts
- de 11 a 25 participants .................................................................................................5 punts
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- de 26 a 30 participants ..............................................................................................10 punts
- més de 30 participants ...............................................................................................15 punts
Nombre de persones membres de l'entitat
- de 1 a 4 membres

10 punts

- més de 4 membres 15 punts
Participació de l'entitat en xarxes, consells i altres projectes transversals...................5 punts
L'import de cada subvenció individualitzada depèn de l'import sol·licitat, la puntuació obtinguda i el crèdit
pressupostari màxim corresponent a la convocatòria, i es calcula aplicant la fórmula següent:
S=I x (P/suma p)
En què:
P: puntuació atorgada a la sol·licitud
Suma p: suma de les puntuacions atorgades a totes les sol·licituds valorades
I: crèdit pressupostari màxim corresponent a la convocatòria
S: subvenció a atorgar a la sol·licitud, que s'arrodonirà eliminant els decimals
La subvenció resultant per cada sol·licitud (S) no pot superar l'import sol·licitat, ni pot ser superior a
1.500,00€. En el cas que la suma de totes les subvencions calculades sigui inferior al crèdit màxim
disponible per la convocatòria, la diferència restarà com a crèdit no disposat.

6. Òrgans competents en el procediment de concessió de les subvencions.
6.1.- L'òrgan competent per l'ordenació del procediment de concessió de les subvencions és la Junta de
Govern Local.
6.2.- El departament de secretaria, realitzarà la instrucció de l'expedient per a l'atorgament de les
subvencions previstes en aquestes bases. Les activitats d'instrucció comprendran:


Comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en aquestes
bases.
4. L'avaluació de les sol·licituds efectuada conforme els criteris establerts en aquestes bases.
5. Petició dels informes, informació o assessorament que estimi necessaris, en cas que
l'estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta.

6.3.- La Comissió Avaluadora està integrada Per:
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Presidència: L'Alcaldessa
Vocals: Regidors de Cultura, Hisenda, Educació i Promoció econòmica
Assessoria tècnica: TAG jurídica, amb veu però sense vot
Secretària: La secretària municipal de l'Ajuntament amb veu però sense vot
6.4.- Una vegada valorades les sol·licituds, s'emetrà informe i la proposta d'atorgament a la Junta de
Govern Local, ja que és l'òrgan competent per a la resolució.
La proposta de resolució ha d'expressar la llista de beneficiaris proposats per a l'atorgament de la
subvenció i la quantia d'aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, amb indicació de la causa
d'exclusió.
7.- Termini per a la resolució
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern Local, òrgan que resoldrà
definitivament, l'atorgament de les subvencions, i s'haurà d'emetre la corresponent resolució en el termini
màxim de tres mesos a comptar de la finalització del període de presentació de les sol·licituds.
8.- Acceptació de la subvenció
Les subvencions atorgades es consideren acceptades si no es produeix una renúncia expressa del
beneficiari, dins del termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació de la concessió de la
subvenció a l'entitat beneficiària, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin
d'aplicació.
9- Justificació de la subvenció
El termini màxim per justificar les activitats subvencionades serà el 31 de gener de 2019.
L'import de la despesa subvencionable que s'ha de justificar serà el que es determini com a tal en l'acord
d'atorgament de la subvenció.
Els beneficiaris presentaran la justificació mitjançant el model de compte justificatiu normalitzat i una
memòria de la realització de l'actuació subvencionada que permeti valorar el seu grau d'execució.
A la memòria hi haurà de figurar:
1. el nom i la descripció de l'activitat
a. el lloc de realització de l'activitat
b. la temporalització, durada i periodicitat de l'activitat
c. la participació obtinguda per gènere, edat i total de l'activitat, sols per les entitats
esportives
d. el recull fotogràfic i/o documentació editada on es visualitza el suport de
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l'Ajuntament d'Anglès.
A l'efecte de la justificació cal presentar factures o certificats emesos per un organisme competent, de les
despeses imputable a l'activitat subvencionada que, conforme a dret, s'hagin meritat de l'1 de gener de
2018 fins el 31 de desembre de 2018, i no s'acceptaran tiquets de caixa com a justificants.
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicarà
a l'entitat interessada la necessitat d'esmenar-los o completar-los en el termini de 15 dies.
Si el cost de l'activitat resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la
quantia inicialment atorgada. En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a
justificar en l'acord de concessió, la subvenció es reduirà de manera que es mantingui el mateix
percentatge de subvenció sobre la quantitat fixada com a despesa a justificar.
Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no s'hagués
presentat, es requerirà a l'entitat beneficiaria a presentar-la en un termini de quinze dies hàbils, a comptar
de l'endemà de la notificació formal, amb l'advertiment que en cas que no ho faci es procedirà a revocar la
subvenció.
10- Pagament de la subvenció
Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe del departament de secretaria.
El pagament de la subvenció es farà mitjançant transferència bancària.
11- Compatibilitat de subvencions
Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d'ajuda, sempre que
la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa subvencionada, no sobrepassi al cost total de
l'actuació subvencionada.
12- Subcontractació
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció però les
obligacions econòmiques que se'n derivin hauran d'anar a càrrec de l'entitat respectiva.
13- Reformulació de sol·licitud
Abans que la Comissió Avaluadora emeti l'acta amb la proposta de resolució sobres les sol·licituds, els
peticionaris podran reformular les seves sol·licituds presentant la petició corresponent acompanyada de la
mateixa documentació necessària per a la presentació inicial de sol·licituds.
14- Modificació de les subvencions
Els beneficiaris no podran demanar ni sol·licitar un canvi de l'objecte o destí de la subvenció atorgada, ni
sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, una vegada s'hagi aprovat la
resolució corresponent.
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15- Invalidesa, revocació i reintegrament
L'Ajuntament d'Anglès podrà revocar totalment o parcialment les subvencions, amb l'obligació per part del
beneficiari de retornar l'import del rebut i de pagar l'interès de demora corresponent, en els supòsit
següents:
a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases.
c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.
El departament de secretaria tramitarà els expedients d'invalidesa, revocació i reintegrament de les
subvencions concedides, i la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Anglès serà l'òrgan competent per
adoptar els corresponents acords.
16- Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb
persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions
normals de mercat i s'obtingui l'autorització de l'òrgan concedent de l'Ajuntament d'Anglès.
Tampoc no es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
17- Protecció de dades
En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els
beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, tot adoptant i implementant les
mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal, desplegada pel reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.
18- Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per l'Ajuntament d'Anglès s'entendran com
a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida.
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de comprovació que pugui
efectuar l'Ajuntament d'Anglès, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin
dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la
informació que els sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
19- Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de l'Ajuntament d'Anglès en
qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de subvenció, tot i que l'activitat ja
hagi estat realitzada.
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Si s'incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què puguin correspondre,
s'apliquen les regles següents:
a) si encara és possible el seu compliment el els termes establerts, l'òrgan concedint ha de requerir el
beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb
expressa advertència de que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d'haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no és possible el seu
compliment en els termes establerts, l'òrgan concedint pot establir mesures alternatives, sempre que
aquestes permetin donar la difusió del finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per
l'òrgan concedint al beneficiari, s'ha de fixar un termini no superior a 15 dies per a la seva adopció amb
l'advertència de que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
20- Altres obligacions del beneficiaris.
a- Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de les subvencions.
b- Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el compliment
de la finalitat que determini la concessió o el gaudi de la subvenció.
c- Comunicar a l'Ajuntament d'Anglès, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la justificació de
l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats
subvencionades.
d- Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general
i sectorial aplicable al beneficiari.
e- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,
mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
f- Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g- Quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de contractes
públics per a la contractació menor:
• Les entitats privades han de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter
previ a la contracció de compromís per a l’execució de l’obra, la prestació de servei o el lliurament del bé,
tret que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d’entitats que els
realitzin, prestin o subministrin, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la
subvenció.
21- Principis ètics i de conducta
Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de
realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels
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òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui
afectar al procediment. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els
principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
b) corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.
c) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
d) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts
o en els processos derivats d’aquestes convocatòries.
En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions
següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació de la
subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos
ni per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació
del compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la
informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris
en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits
establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei
de transparència.
En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el règim sancionador
previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l’article 84 pel que fa a
beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la
legislació vigent en matèria de subvencions.
22- Règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:
a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
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b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de
subvencions.
d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
e) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
23- Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament a l'Ajuntament d'Anglès, i
correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la seva
gestió i execució, llevat de l’aprovació dels actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans
en aquestes mateixes bases.
24- Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació
Segon.- APROVAR la despesa global màxima de les partides 334.48003 transferència a entitats culturals,
per import de 18.000,00€ i 341.48000 subvencions a entitats esportives, per import de 9.000,00€, del
pressupost municipal per a l'any 2018.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí oficial de la Província de Girona, al tauler d'anuncis de la
corporació així com al lloc web de l'Ajuntament, i trametre les dades a la BDNS.
Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal.

7. Assumptes urgents.
No n’hi han.

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,

La secretària,
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