IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 14
.: Caràcter : ordinària
.: Tipus :

Junta de Govern

.: Data : 05.07.2018
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici: 19:30 hores
.: Hora d'acabament: 20:00 hores
.: Convocatòria: 1a.

HI ASSISTEIXEN:
: Presideix: Astrid Desset Desset, Alcaldessa
.: Secretària accidental: Sra. Eugènia Iglesias Berini
.: Assistents: Sr. Josep Casadellà Turón, 1r Tinent d'alcalde
Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n tinent d'alcalde
Sr. Antoni Franco Caballé, 3r tinent d'alcalde

ORDRE DEL DIA:
Temes a tractar:
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3. Contractació
4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
5. Assumptes econòmics.
6. Assumptes de tràmit
7. Assumptes urgents.
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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.
Un cop llegides, s'aproven les actes números 12 i 13, de 21 i 28 de juny de 2018,
respectivament, per unanimitat dels assistents.

2. Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3. - Contractació
4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
4.1

TEMA: Contracte de subministrament i instal·lació de jocs infantils per a la zona d'esbarjo de la
Llar d'infants municipals «El Cucut», i el Parc del Puigbell, d'Anglès.

Antecedents
1.- Vist que als efectes previstos de l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contratos del
Sector Público -LCSP 2017-, l'Alcaldia considera necessari que es tramiti un contracte de subministrament
i instal·lació de jocs infantils per a la zona d'esbarjo de la Llar d'infants municipals el Cucut, i el Parc del
Puigbell.
2.- Vist que part dels serveis tècnics del Departament d'urbanisme s'ha elaborat el plec de prescripcions
tècniques que han de regir aquest subministrament.
3.- Vist que per part dels serveis jurídics s'ha elaborat el Plec de clàusules administratives particulars que
hauran de regir el contracte.
4.- Vist l'informe jurídic emès per la Secretaria d'aquest Ajuntament.
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5.- Vista la retenció de crèdit amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 171 62300 “jocs infantils” i i
323 62500 “mobiliari exterior llar d'infants” per imports de 21.896,32 € i 26.840,49€ respectivament,
corresponents al preu de licitació del contracte.
6.- Vista la fiscalització emesa per la Intervenció municipal.

Fonaments de Dret
De conformitat amb el previst a la Disosició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, la Junta de Govern local és lòrgan de contractació competent
per delegació de l'Alcaldia, segons Decret de 19 de juny de 2015 del que es va donar compte al Ple de 23
de juny de 2015.

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
Primer.- Aprovar l'expedient per a la contractació del subministrament i instal·lació de jocs infantils al parc
del Puigbell i a la zona d'esbarjo de la Llar d'Infants municipal «El Cucut», aprovant a l'efecte els plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir-lo.
Segon.- Autoritzar la despesa de 21.896,32 € euros, imputable a la partida “171 62300 “jocs infantils” i la
despesa de 26.840,49 € imputable a la partida de 323 62500 “mobiliari exterior llar d'infants” ambdues
del Pressupost Municipal en vigor.
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert amb diversos
criteris d'adjudicació, i tramitació ordinària, a l'empara d'allò establert a l'article 156 de la LCSP.
Quart.- Publicar l'anunci de la present licitació al Perfil del contractant de l'Ajuntament, perquè en el
termini de 15 dies es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.

4.2

TEMA: Redistribució de l’antic menjador i de la cuina i l’execució d’una escala exterior per a
l’evacuació de la primera planta a l’IES Rafael Campalans.

Antecedents
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1) Vista la sol·licitud de llicència d’obres presentada en data 07/05/18 i RE 1662/18 pel Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a la realització de les obres referenciades a
l’encapçalament, d’acord amb el projecte executiu redactat per l’arquitecte Carles Vaquero Barnadas,
2) Vist l’informe favorable de l’arquitecte municipal de data 24 de maig de 2018,
3) Vist l’informe favorable de l’enginyer municipal de data 02/07/18, després que els interessats
presentessin per RE 1-2018-002466-2, la documentació que se’ls havia requerit per DA 441/18, indicant
que una vegada finalitzades les obres, caldrà la presentació a l’Ajuntament el projecte i el certificat tècnic
amb les modificacions realitzades, d’acord amb l’art. 13.6 i l’art. 14 d ela Llei 16/15 de 21 de juliol de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat,
4) Vist l’informe jurídic favorable, obrant a l’expedient, de data 03/07/2018, indicant, però que abans de
l’inici de les obres caldrà presentar a l’Ajuntament la següent documentació:
a) Full d’assumpció de la direcció d’obra signat per tècnic competent i visat pel Col·legi professional
corresponent.
b) Full d’assumpció de la direcció d’execució de l’obra signat per tècnic competent i visat pel Col·legi
professional corresponent.
c) Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra.
d) Nomenament del contractista amb, si s’escau, la corresponent declaració d’aquest d’estar donat
d’alta d’IAE.

Fonaments de Dret
Decret 1/2010, de 4 d'agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, als articles 13, 14,
48.3, 57.2, 59.2 i 64 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció
de la legalitat urbanística, i els articles 79 a 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. En aquest sentit, la tramitació de l’expedient
s’ajusta a la normativa urbanística d’aplicació.
L'òrgan competent per a l'adopció del present acord és la Junta de Govern Local, per delegació de
l'Alcaldia segons el Decret de 19 de juny de 2015, i d'acord amb les atribucions que li confereix l'art.53.1.r
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, i l'art.21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta el següent
ACORD
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PRIMER.- Concedir llicència d’obres al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb
NIF S0811001G, per a la redistribució de l’antic menjador i de la cuina de l’IES Rafael Campalans situat a
la plaça del Remei, 1, d’aquest municipi, i per a l’execució d’una escala exterior per a l’evacuació de la
primera planta, d’acord projecte redactat per l’arquitecte Carles Vaquero Barnadas, i la documentació
obrant a l’expedient Ome 10/18.
SEGON.- Condicionar l’eficàcia d’aquesta llicència, a què previament a l’inici de les obres es presenti la
següent documentació a l’Ajuntament:
1.- Full d’assumpció de la direcció d’obra signat per tècnic competent i visat pel Col·legi
professional corresponent.
2.- Full d’assumpció de la direcció d’execució de l’obra signat per tècnic competent i visat pel
Col·legi professional corresponent.
3.- Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra.
4.- Nomenament del contractista amb, si s’escau, la corresponent declaració d’aquest d’estar
donat d’alta d’IAE.
TERCER.- Una vegada finalitzades les obres, l’interessat haurà de presentar a l’Ajuntament el projecte i el
certificat tècnic amb les modificacions realitzades, d’acord amb l’art. 13.6 i l’art. 14 de la Llei 16/15 de 21
de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat.
QUART.1. Declarar expressament l’interès municipal en la realització d’aquesta obra, als efectes de la bonificació
del 95% sobre l’ICIO.
2.-APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la concessió de la llicència concedida, practicada
conforme a les ordenances fiscals vigents:
Impost de construccions, instal·lacions i obres
pressupost 59.916,79 €

2.246,87 €

ICIO 3,75%

Bonificació sobre ICIO (95% )

-2.136,43 €

Taxa per tramitació d'expedient obra

484,55 €

Fiança de runes i residus Decret 89/2010, de 29 de juny
TOTAL.

150 €
744,99 €
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Notificar als interessats que d’acord amb l’art.62.2 de la Llei General Tributària 58/2003 de 17 de
desembre, els terminis d’igrés de la liquidació aprovada són els següents:
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 aquests terminis l'ingrés serà exigit per procediment executiu.
La forma de pagament és mitjançat 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

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

SISÈ.- Donar trasllat del present acord a l’interessat amb indicació dels recursos que siguin
procedents.

5. Assumptes econòmics
-

6. Assumptes de tràmit
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7. Assumptes urgents.
-

I, no havent-hi més assumptes per a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió a l'hora
esmentada a l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària accidental, en dono fe.

L'alcaldessa,

La secretària accidental,

CPISR-1 C
EUGÈNIA
IGLESIAS
BERINI

CPISR-1 C
ASTRID
VICTORIA
DESSET DESSET
2018.07.10
13:48:02 +02'00'

Astrid Desset Desset

Signat digitalment
per CPISR-1 C
EUGÈNIA IGLESIAS
BERINI
Data: 2018.07.10
08:52:37 +02'00'

Eugènia Iglesias Berini
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