ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
19 DE SETEMBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000019
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 19 de setembre de 2019
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 19:55 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Astrid Desset Desset, Alcalde
Jordi Pibernat Casas, 1r Tinent Alcalde
Rosa M. Torns Vila, 2n Tinent Alcalde
Albert Roura Ferrer, 3r Tinent Alcalde
Amb veu i sense vot:
Eugènia Iglesias Berini, Secretària accidental
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada per la secretària accidental l’existència del “quòrum” que
cal, perquè pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre
del dia.
1.0.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
S'aprova l’acta número 18 de 5 de setembre de 2019, per unanimitat dels assistents.
2.0.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3.0.- Contractació
3.1- Adjudicació contracte servei de prevenció de riscos laborals en les disciplines
preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia
aplicada, i Medicina del Treball - Vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Anglès
Antecedents
1. Per Decret d’Alcaldia de data 3 de juliol de 2019, es va aprovar l'expedient de

contractació del servei de prevenció de riscos laborals en les disciplines
preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i
psicosociologia aplicada, i Medicina del Treball - Vigilància de la salut de
l’Ajuntament d’Anglès, aprovant els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir- lo, amb un
pressupost de licitació de 10.098,00 (IVA inclòs) anuals.
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2. Tramitat el procediment, la mesa de contractació, reunida en data 25 de juliol

de 2019, comprova si alguna de les ofertes incorre en baixa desproporcionada i
conclou que l’oferta presentada per Quiron Prevención SLU incorre en presumpció
d’anormalitat d’acord amb la clàusula 14.4 PCAP. S’acorda requerir a l’empresa
Quiron Prevención SLU perquè justifiqui i desglossi raonadament i detalladament
el baix nivell dels preus, en el termini de 5 dies hàbils. En data 1 d’agost de 2019
Quiron Prevención SLU presenta escrit de justificació de l’oferta. En data 12 d’agost
de 2019, l’enginyer municipal emet informe analitzant la documentació
presentada per l’empresa i conclou que les justificacions són suficients.
3. Havent constatat que cap de les ofertes presentades incorre en baixa

desproporcionada la mesa de contractació, ha proposat a l’òrgan de contractació,
com adjudicatària del present contracte l’empresa QUIRON PREVENCIÓN, SLU,
amb NIF: B64076482 en la seva oferta en el preu de 7.459,10 euros anuals, així
com la següent classificació de proposicions, en ordre descendent:
Ordre Empresa

Puntuació

1

QUIRON PREVENCIÓN, SLU. NIF: B64076482

90

2

ASPY PREVENCIÓN, SL. NIF: B64206535

78,50

3

MEDEA PREVENCIÓ I SEGURETAT, SL. NIF: B64156532

77,43

4. La Mesa, en data 10 de setembre de 2019, va procedir a requerir a l’empresa

que ha obtingut la millor puntuació, mitjançant comunicació electrònica, per tal
que constituís i la garantia definitiva, així com per tal que aportés el compromís
al qual es refereix l’article
75.2 i la documentació justificativa de què disposa efectivament dels mitjans
que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte
conforme l’article 76.2; i tot això en el termini de 10 dies hàbils a comptar des
de l’enviament de la comunicació.
5. El 13 de setembre de 2019 es va rebre per part de l’empresa QUIRON

PREVENCIÓN, SLU. la petició de constituir garantia definitiva mitjançant aval
bancari previst a la clàusula 16.2.b dels Plecs de Clàusules Administratives
Particulars.
6. Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia emès en data 26 de juny de 2019.
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Fonaments de dret
Primer.- Considerant allò previst als articles 308 i següents de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic –LCSP 2017-, i de conformitat
amb allò previst a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, l’òrgan competent per a
l’adjudicació és la Junta de Govern per delegació del Decret d’alcaldia número
612 de 25 de juny de 2019, que es va donar compte al plenari de 27 de juny del
mateix any.
Segon.- Articles 151 i 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic – LCSP 2017-.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
ACORD:
Primer.- Declarar vàlid l'acte de licitació.
Segon.- Tenir per constituïda la garantia definitiva d’acord amb el que s’estableix
als plecs, i prevista al punt 16.2.b dels PCAP, mitjançant aval bancari, prestat en
la forma i condicions establertes reglamentàriament.
Tercer.- ADJUDICAR el contracte de servei de prevenció de riscos laborals en les
disciplines preventives de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i
psicosociologia aplicada, i Medicina del Treball - Vigilància de la salut de
l’Ajuntament d’Anglès a l’empresa QUIRON PREVENCIÓN, SLU. NIF: B64076482
per ser l’oferta amb més puntuació total obtinguda, pel preu de 7.459,10 euros
anuals, amb un termini de dues anualitats, amb la possibilitat de prorrogar-lo
fins un màxim de dos anys (2+1+1). El contracte es perfeccionarà amb la seva
formalització.
Quart.- Comprometre la despesa de 3.929,93 € del contracte de l’exercici actual
amb càrrec a l’aplicació pressupostària del Pressupost municipal en vigor que es
detalla a continuació:
-

920 16209, revisions mèdiques.

Cinquè.- Comprometre la despesa per import 7.459,10 € per l’any 2020, i per
l’any 2021 la despesa per import de 3.529,17€ condicionat a la condició
suspensiva de l’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les
obligacions que se’n derivin.
Sisè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè, d’acord amb la clàusula 19.2
del PCAP, un cop transcorregut el termini mínim de quinze dies hàbils des que es
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remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació, procedeixi a la
formalització, amb mitjans electrònics, del contracte.
Setè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària perquè, anualment, aporti a
l’Ajuntament, fotocòpia del rebut acreditatiu de la renovació de l’assegurança de
responsabilitat civil.
Vuitè.- Facultar l'alcaldessa presidenta perquè en representació de l'Ajuntament
d'Anglès formalitzi el present contracte amb l'adjudicatari en document
administratiu.
Novè.- 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.
Desè.- 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.
Onzè.- COMUNICAR el present acord d'adjudicació al departament d'intervenció
de la corporació, així com als responsables del contracte, pel seu coneixement i
efectes oportuns.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.0.- Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
5.0.- Assumptes econòmics.
5.1.- Ajuts a la rehabilitació de façanes del Barri Antic 2019, Sabina Casals Galán.
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 7 de febrer de 2019, va acordar la convocatòria
d'ajudes per la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès, per l'any 2019. BOP
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número 33 de 15 de febrer de 2019.
3.- Vista la sol·licitud de la Sra. Sabina Casals Galán, amb DNI número 40337853Q,
amb número de registre E2019013167, de data 2 d’agost de 2019, que demana
acollir-se a l'ajuda per a la rehabilitació de la façana de l’immoble del C/ Molí, 33.
4.- Vist l'informe de l'arquitecta municipal de data 22 d’agost de 2019:
“ Examinada la documentació presentada, a nom de SABINA CASALS GALÁN
amb NIF 40337853Q en data 02.08.2019, la tècnica que subscriu emet el
següent INFORME:
Primer.- Les obres a realitzar consisteixen en la substitució de la coberta existent per
una nova coberta que estarà aïllada tèrmicament. La coberta actual està construïda
amb cairats de fusta de 14x14 cms de secció, amb llates, rajola i teula àrab com a
element de cobriment. El carener de la coberta hi ha una jàssera de fusta de 20x20
cms de secció on es recolzen els cairats de cada vessant de la coberta. Pel que fa a
la solució constructiva proposada, consisteix en fer un forjat amb bigues
autorresistents de formigó, supermaó ceràmic, aïllament de 8 cms de gruix amb
poliestirè extrusionat, capa de regularització de morter de 4 cms de gruix, barrera de
vapor amb dues capes de pintura impermeabilitzant i acabat amb teula àrab. La
superfície de coberta que es substitueix és de 50'37 m2. L'actuació consistirà en
desmuntar i enretirar el sostre on es fa la intervenció.
Segon.- Aquesta obra es troba inclosa dins dels supòsits que contempla l’Ordenança
reguladora dels ajuts per a la rehabilitació de façanes del Barri Antic d’Anglès:
L’edifici objecte de les obres es troba al carrer Molí núm. 33, situat dins del Barri
Antic d’Anglès (article 1) i les obres que es volen dur a terme estan contemplades en
l’àmbit d’aplicació de l’ordenança, dins el tipus de reparacions o substitucions de
cobertes inclinades i de cornises (article 2).
Tercer.- Aquesta obra disposa de la preceptiva llicència d’obres.
 En data 15 de gener de 2019 i Registre d’Entrada núm. 1-2019-000260-2, el
Sr. Julio Romero Mancera, amb DNI 40326750E, sol·licita llicència d’obres per
a substituir la coberta de l’edifici situat al carrer del Molí núm. 33.
 Vista la situació de l’immoble, situat dins al Conjunt Històric del Nucli Antic
d’Anglès, declarat BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) per ACORD
GOV/182012, de 6 de març (DOGC núm. 6083, de data 8.3.2012), es
procedeix a sol·licitar informe a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de
Girona, la qual informa favorablement i autoritza la intervenció de substitució
de la coberta d’una habitatge unifamiliar situat al c/ Molí, 33 d’Anglès, amb
condicions.
 En data 17 de maig de 2019 s’atorga llicència, mitjançant Decret d’Alcaldia
núm. 461 per a reforma de la coberta de l’habitatge situat al carrer Moli, 33
propietat de Julio Romero Mancera amb DNI 40326750E.
P á g i n a 5 | 16

ATORGAR a Juliol Romero Mancera, llicència urbanística de substitució de
la coberta actual per una nova coberta aïllada tèrmicament, de l’immoble
situat
al
carrer
Molí,
33
amb
referència
cadastral
0253302DG7405S0001ZZ, i amb un pressupost d’execució material de
13.566,80€, tot això segons la documentació tècnica aportada, que queda
incorporada a la llicència urbanística com a condició material de la
mateixa, redactada pel tècnic Josep Masferrer Vilà, qui assumeix també la
direcció facultativa de les obres.
L’atorgament de la llicència urbanística, queda subjecta al compliment de
les condicions imposades per la Comissió Territorial de Patrimoni cultural
de Girona següents:
 Que s'utilitzin les teules velles de l’actual coberta com a
cobertores de l’obra nova, per tal que l'actuació s'integri
adequadament en aquest àmbit.
 Que es mantingui l’actual fumeral del costat de la paret mitgera
de l’edifici.
Quart.- D’acord amb l’Annex 1 de l’Ordenança reguladora dels ajuts per a la
rehabilitació de façanes del Barri Antic d’Anglès, el detall del càlcul de la subvenció
corresponent és el següent:
CONCEPTE

UNITAT

PREU/UT

AMIDAMENT

IMPORT
SUBVENCIÓ

IMPORT SEGONS
PROJECTE

a) Reparació o substitució
Baranes
Llindes o brancals
Voladissos (0,70x0,15 pedra)
Estucat planxat (amb previs)
Ració i picat de paret
Arrebossat (amb previs)
Finestres i balconeres
Cornisa (obra de fàbrica)
Restauració de coberta plana a inclinada
Restauració de coberta inclinada

ml
ml
ml
m2
m2
m2
ut.
ml
m2
m2

20,86 €
19,47 €
127,65 €
18,48 €
6,24 €
12,48 €
50,66 €
10,25 €
15,60 €
15,60 €

b) Pintat

m2

4,20 €

12,50

128,13 €

470,00 €

50,37

785,77 €

13.096,80 €

SUMA

913,90 €

13.566,80 €
6.783,40 €

TOTAL

màx. = 3.000,00 €
913,90 €

1: import màx. < o = 50% cost real
2: import màx. = 3.000 €

En conseqüència, la tècnica que subscriu considera que, de conformitat amb allò que
estableix l’Ordenança reguladora dels ajuts per a la rehabilitació de façanes del Barri
Antic d’Anglès, és compleixen les condicions per a l’atorgament de la subvenció amb
les següents condicions:





Destinar l'ajut a la finalitat per la qual fou concedit.
Permetre la inspecció municipal de les obres, facilitant les dades i els
documents que siguin demanats.
Començar i acabar les obres dins dels terminis establerts a cada llicència,
llevat que en l'acord de concessió dels ajuts es determini altra cosa.
Els ajuts econòmics es percebran en el moment de la finalització de les obres
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i previ informe favorable dels Serveis tècnics municipals.
Per tant, caldrà aportar la següent documentació justificativa:
 Informe de final d’obra signat pel tècnic director de l’obra
 Fotografies de la intervenció realitzada que permetin veure que s’ha donat
compliment a les obres contemplades a la llicència d’obres i a les condicions
imposades per la Comissió Territorial de Patrimoni cultural de Girona.
Tot això sense perjudici de les facultats inspectores de comprovació per a la
verificació del compliment dels requisits exigits legalment i de les responsabilitats
penals, civils o administratives a les quals hi hagués lloc per incórrer en inexactitud,
falsedat o omissió en les dades aportades. “
5.- 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 913,90€.
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.
Sisè.- 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 25 de juny de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir la subvenció de 913,90€, per a la rehabilitació de la façana de
l'immoble situat al carrer Molí, 33, a la Sra. Sabina Casals Galán.
Segon.- El termini màxim per justificar les obres subvencionades, serà l’1 de
desembre de 2019, mitjançant una comunicació a l'Ajuntament de l'acabament de
les obres subvencionades.
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Tercer.- Autoritzar i disposar la realització de la despesa per import de 913,90€ amb
càrrec a la partida pressupostària 1522.78000, subvenció façanes Casc Antic-Pla de
Barris, del pressupost vigent.
Quart.- Notificar el present acord a l'interessat, al departament de tresoreria i
intervenció i trametre les dades a la BDNS.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- Assumptes de tràmit.
6.1 Declarar desert el procés selectiu per la provisió d’una plaça d’agent de la policia
local pel sistema concurs oposició lliure
Antecedents de fet
Vist que els dies 16 i 18 d’octubre de 2019 es varen realitzar les proves del procés
selectiu per la provisió d’una plaça d’agent de la policia local pel sistema concurs
oposició lliure.
Havent rebut l’acta del tribunal en data 18 d’octubre de 2019, la qual proposa declarar
desert el procés selectiu anomenat anteriorment, atenent que d’acord amb la base
setena de les bases publicades al BOP número 112 d’11 de juny de 2019, cap dels
aspirants ha obtingut un mínim de 5 punts.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer. – Declarar desert el procés selectiu per la provisió d’una plaça d’agent de la
policia local pel sistema concurs oposició lliure. Essent els resultats els següents:
Ordre
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognom
s
Gr, Po.
Bo. Lo.
Vi. Pa.
Ga. Mu.
Va. Co.
Br. Se.
Fa. Vi.
Ma. Ch.
Ge. Pa.
Ji. Gu.

Nom

DNI

Jo.
Ri.
An.
Fe.
Is.
Al.
Re. Ga
Im.
Al.
Al.

***645**Q
***582**w
***166**H
***922**G
***481**M
***447**P
***909**Q
***843**G
***132**Y
***508**R

1a
Prova
6,80
6,70
5,80
6,60
5,55
4,65
4,55
4,50
4,30
3,15

2a
Prova
6,46
5,56
5,60
4,44
1,86
-

3a
Prova
9
6,33
5,33
-

4a
Prova
APTE
APTE
APTE
-

5a
Prova
4,5
4
1,50
-
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Segon. – Publicar l’Edicte amb el contingut de la següent proposta a l’e-tauler i a la
web de la corporació www.angles.cat.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.2.- Aprovació del programa i despeses de La Festa del Remei _Gales petites 2019
Antecedents
Primer.- Des de l'Àrea de cultura s'ha elaborat la programació de La Festa del Remei
_Gales petites 2019 que tindran lloc entre l’11 i el 13 d’octubre de 2019.
Es preveu la següent programació:
DIJOUS 10 D’OCTUBRE
25è CONCURS DE RATAFIA
Termini d'admissió fins el dijous 10 d'octubre.
Entrega a l'Ajuntament d'Anglès en horari d'oficines de 9:00h a 14:00h.
I a la Biblioteca Joaquim Bauxell fins les 8 del vespre.
DIVENDRES 11 D’OCTUBRE
20:30h Presentació del llibre “El Voluntari” d’ Eduard Sadurní”, voluntari de la Fundació
ONCOLLIGA a la Sala Fontbernat. (pica pica per tots els assistents)
DISSABTE 12 D'OCTUBRE
08:00h. XIII CATALUNYA MOTO TOUR ANGLES. Sortida i arribada al Pavelló.
Arribada entre les 19:00 i les 20:00 . SOPAR i FESTA DE COMIAT.
10:30h. “ANGLÈS DES D’UNA ALTRA MIRADA” a la Sala U d’Octubre (Polivalent Burès)
Xerrada introducció
⁻
⁻
⁻

Taula Rodona
Taller d’escriptura
Tastets
CONCERT CORAL - ÀKAN

12:00h. REPIC DE CAMPANES
17:30h. CONCERT DE CANT CORAL. Església Parroquial
Organitzat per la Coral Cors Alegres d'Anglès i l'agrupació de Corals de les Comarques de
Girona. Gratuït.
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Participen:
ELS CANTAIRES DE SANT MIQUEL d'Anglès
VEUS SOLIDARIES d’Arbúcies
LA CORAL IPSO LAURO de Sant Julià del Llor - Bonmatí
CORAL ROSSINYOL DE SALES de La Cellera de Ter
I LA CORAL CORS ALEGRES d'Anglès
17:30h. Ball “DUET LACENA” a la Sala de ball dels Jubilats
20:00h. Missa vespertina anticipada. Amb la participació dels CANTAIRES DE SANT
MIQUEL. Cant dels goigs i veneració de la Mare de Déu del Remei.
21:30h. TEATRE “CORDEU-VOS ELS CINTURONS” del Grup Esquetx -Teatre de la Cellera
de Ter a la Sala U d’Octubre (Polivalent Burès)
Preu: 6€
Venda d'entrades anticipades a Llaminadures Jaume “Oscar”
DIUMENGE 13 D’OCTUBRE
08:00h. CURSA DEL CARRILET “Memorial Joan Buxeda” Zona esportiva.
(inscripcions a partir de les 8.00 h. - online selvaesports.cat)
Preu: Curses promoció – gratuït
Cursa absoluta – 7 euros
08:30h. Rosari. Església Parroquial
09.00h. Missa en memòria dels difunts d’Anglès. Església Parroquial
09:00h. 37è CONCURS DE PINTURA RÁPIDA Jardins de Can Cendra
Inscripcions i segellat de les teles i els papers a La Sala Fontbernat de 09:00h a
11:00 h.
Recepció de les obres a la Sala Fontbernat de 13:00 a 15:00 h.
11:30h. ESPECTACLE pels mes petits: “ FIRA MERCAT DE TARDOR” amb el PAIS DE
XAUXA
a la Sala U d’Octubre (Polivalent Burès)
12:00h. OFICI SOLEMNE, en honor a la Verge del Remei cantat per la Coral Cors Alegres
de la Llar de Jubilats. Cant dels goigs i veneració de la Mare de Déu del Remei.
16:30h. LLIURAMENT DE PREMIS. Sala Fontbernat.
Del 37è Concurs de Pintura Ràpida i 24è Concurs de Ratafia.
L'Exposició també podrà visitar-se els dies 19 i 20 d'octubre de 11:00h. a 13:00h.
i de 18:00h. a 20:00h.
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17:30h. CASTANYADA i BALL amb “NOU TRÀNSIT” Passeig de l'Estació.
Patrocina. Llenyes i fustes RISSEC
SORTEIG DE PANERES (amb productes dels comerciants i empreses d’Anglès) i
SERVEI DE BAR
En cas de pluja la castanyada se celebrarà al Polivalent, Sala de l’U d’octubre.
19:00h. CELEBRACIÓ CLOENDA de la “Festivitat del Remei” amb Cant dels Goigs i
veneració de la Mare de Deu del Remei
Horari d'obertura de l'Església:
Dissabte de 17:00h. a 21:00h.
Diumenge de 08:00h. a 20:00h.
25è CONCURS DE RATAFIA
BASES DE PARTICIPACIÓ:
l.- Poden participar-hi els elaboradors/es de ratafia casolana que ho desitgin.
2.- Cada concursant podrà presentar tantes classes de ratafia com vulgui.
3.- La quantitat mínima per classe de ratafia és d'1/4 de litre per a la qualificació del
Jurat.
4.- La ratafia ha de ser presentada en un envàs de vidre blanc transparent amb un tap
de suro. Els envasos no es retornaran.
5.- El termini d'admissió de ratafies es el DIJOUS 10 d'octubre de 2019.
6.- Les ratafies s'hauran de presentar a les oficines de l'Ajuntament de 9:00 h a 14:00 h
o a la Biblioteca Joaquim Bauxell fins dijous 11:00 h a les 20:00 h.
7.- Cada ampolla de ratafia presentada s'haurà d'acompanyar amb un sobre tancat que
contingui el nom i cognoms, l'adreça i el telèfon del / de la concursant.
8.- Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldrà la Comissió Organitzadora
segons el seu lliure criteri.
9.- El veredicte del jurat es farà públic el diumenge dia 13 d'octubre a les 16:30 h a la
Sala Fontbernat, on es lliuraran els premis. Es declararà el premi desert si el concursant
premiat s’absenta a l’acte d'entrega.
10.- La decisió del Jurat es inapel·lable.
11.- La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les bases.
12.- Hi haurà un obsequi per a tots els participants.
L’Ajuntament d’Anglès atorga aquests PREMIS;
1r. PREMI
2n.PREMI
3r. PREMI

100 €
75 €
50 €

36è Concurs de Pintura ràpida
1.- Podran participar en aquest concurs tots els artistes que ho desitgin. La inscripció
serà lliure i gratuïta.
P á g i n a 11 | 16

2.- La data del concurs serà el diumenge 13 d'octubre de 2019.
3.- L'artista podrà escollir la tècnica que desitgi per interpretar la seva obra. El format
mínim es el 10F (55x46 cm).
4.- Per tal de promoure les inquietuds artístiques de la joventut, s'atorgaran el premi
juvenil per a edats compreses entre 13 i 18 anys i el premi infantil per als menors de
13 anys.
5.- S'atorgarà un premi al millor artista local, cas de no haver-n’hi cap s’atorgarà a algú
dels pobles veïns.
6.- La inscripció dels artistes i el segellat de teles i papers tindrà lloc a la Sala Fontbernat
de 9:00 h. a 11:00h. del matí. Només hi seran admeses les teles blanques o
preparades amb una capa de color uniforme.
7.- Les pintures s'hauran de realitzar al natural pels carrers de la vila i terme municipal
durant el termini fixat. No s'admetran obres fetes a partir de fotografies.
8.- La recepció de les obres es farà a la Sala Fontbernat des de les 13:00h. fins a les
15:00h.
9.- Acabada l'admissió es reunirà el jurat per qualificar les obres presentades. El
veredicte del jurat es farà públic el mateix diumenge 14 a partir de les 16:30h. a la
Sala Fontbernat, on es lliuraran els premis. Tot seguit s'obrirà oficialment l'exposició.
10.- Els artistes participants hauran de ser presents al lliurament dels Premis per a
recollir-los personalment i en mà. Es declararà el premi desert si l'artista premiat es
absent a l'esmentat acte d'entrega.
11.- A partir del 22 d'octubre 2019 totes les obres no premiades hauran de ser retirades
de les oficines municipals, cada dia de 9:00h. a 14:00h., pels seus autors o pels
adquiridors que acreditin el seu dret mitjançant el resguard de presentació o el rebut
corresponent d'adquisició, segons els casos. El 29 de novembre les obres no
reclamades restaran en propietat de l'Ajuntament i per tant s'entendrà que els
autors renuncien a la seva propietat.
12.- El fet de prendre part en el concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i la
conformitat amb el veredicte del jurat.
13.- Les obres premiades passaran a ser propietat dels Patrocinadors amb tots els drets
de reproducció i d'imatge.
PREMIS CATEGORÍA ADULTS
− 1r
500 € ANTEX.
− 2n
400 € IMPREMTA PAGÈS
− 3r
170 € AJUNTAMENT D’ANGLES
− 4r
150 € L’ARTÍSTICA BELLES ARTS
− Premi al millor artista local 200€ CA L’AULINA
PREMIS JUVENILS (DE 13 A 18 ANYS)
DE 13 ANYS)
1r Obsequi productes L’Artística valorat en 25€
L’Artística valorat en 25€
2n Obsequi productes L’Artística valorat en 15€
L’Artística valorat en 15€
3r Obsequi productes L’Artística valorat en 10€
valorat en 10€

PREMIS INFANTILS (MENORS
1r
2n

Obsequi productes
Obsequi

productes

3r Obsequi productes L’Artística
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Segon.- En relació a les activitats previstes es compta amb el següent pressupost:
DESPESES
Import
Castanyes
150Kg x 5€
750,00 €
Bosses Castanyes
500 u.
100,00 €
Vi novell
8 litres
16,00 €
Vi negre
8 litres
14,40 €
Col·laboració Llar de jubilats - "Duet
Lacena"
300,00 €
Begudes i coca Cant Corals
70,00 €
llaminadures concurs infantil pintura
80,00 €
Obsequis participants ratafia
80,00 €
Impremta Pagès
3000 díptics
481,58 €
Repartir Programa REPARTIDORS
(Cases i comerços)
248,50 €
Espectacle infantil "pais de Xauxa"
907,50 €
Tires per la Rifa
14,30 €
Compres varis per les Paneres
100,00 €
1r premi ratafia
100,00 €
2n premi ratafia
75,00 €
3r premi ratafia
50,00 €
3r premi pintura ràpida
170,00 €
1r premi juvenil
25,00 €
2n premi juvenil
15,00 €
3r premi juvenil
10,00 €
1r premi Infantil
25,00 €
2n premi Infantil
15,00 €
3r premi Infantil
10,00 €
3.557,28
TOTAL
€
Tercer.- Amb l’aprovació de la Programació «de La Festa del Remei _Gales petites,
edició 2019» i el pressupost presentat es passarà a la contractació de tots els
espectacles i serveis, els quals actualment estan reservats.
Quart.- L'enginyer municipal ha d’emetre un informe de les activitats de la
programació de La Festa del Remei 2019 que es fan a diversos punts de la població
d’Anglès amb les normatives aplicables i les conclusions per a dur a terme aquestes
activitats, l’enginyer hauria d’emetre els esmentats informes si no, no es podran dur
a terme aquestes activitats de la programació de La Festa del Remei 2019.
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Cinquè.- Les activitats que es realitzaran durant la celebració de La Festa del Remei
són: Ball a la sala d’avis, obra de teatre a la Sala U d’octubre, espectacles per petits a
la Sala U d’octubre, cants de coral i celebracions de missa.
Sisè.- L'enginyer municipal ha d’emetre informe en relació als firaires ubicats al
passeig de l’estació el dia 13 d’octubre de 2019 (1 dia), on ha d’informar de la
normativa d’aplicació i les conclusions per la instal·lació de les atraccions i parades,
un cop els firaires aportin tots els documents requerits, l’enginyer haurà d’emetre un
informe favorable segons la normativa vigent, sinó, no es podrà instal·lar l’atracció o
parada.
Setè.- La Policia municipal ha d’emetre un informe sobre necessitats de senyalització
per a dur a terme les activitats programades de La Festa del Remei 2019
Vuitè.- En relació a la representació de l'espectacle “CORDEU-VOS ELS CINTURONS” Obra de teatre del Grup Esquetx -Teatre de la Cellera de Ter, aquesta és promoguda
pel Grup de Teatre Bambolina d'Anglès, de manera que l'Ajuntament només ha
d'autoritzar la cessió de l'espai municipal de la Sala U d’octubre el dia 12 d’octubre
de 2019 de les 15:00h. a les 24:00h. a l'entitat.
Novè.- El ball “DUET LACENA” que se celebra al local d’avis, és promogut per l’entitat
de la Llar de Jubilats i es farà el dia 12 d’octubre de les 17:30h. fins a les 21:00h.
Per tal d’afavorir la participació i considerant que els actes de la Festa del Remei
d'Anglès són d’interès municipal, s’estableix l’entrada gratuïta a tots els actes que
organitza l'Ajuntament.
Onzè.- Vist que existeix crèdit adequat i suficient per vinculació jurídica a la partida
338.22699, «GALES I ALTRES FESTES» del pressupost municipal vigent, per import
de 3.557,28€.
Dotzè.- Atès que el Regidor de Cultura ha demanat una bestreta per import de
1.095,00€ per fer front a diverses despeses que s'han de fer efectives per avançat
per les festes esmentades.
Fonaments de dret
Primer. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Segon. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Tercer. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i règim local de Catalunya.
Quart.- Pressupost de l’Ajuntament d'Anglès per a l’exercici 2019.
Cinquè.- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i activitats recreatives.
Sisè.- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics activitats recreatives.
P á g i n a 14 | 16

Setè.- Article 190 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Vuitè.- L’article 34 d'execució del pressupost municipal 2019, en relació als
pagaments de justificar, estableix que tindran el caràcter de “a justificar”, les ordres
de pagament a les quals no sigui possible acompanyar els documents justificatius en
el moment de la seva expedició. Es demanaran a càrrec dels corresponents crèdits
pressupostaris i s’acomodaran al Pla de disposició de fons de la Tresoreria.
Seran aprovats per resolució de la Junta de Govern Local, malgrat que de forma
extraordinària, es podran aprovar per part de l’Alcaldia.
Novè.- La Partida d'imputació de la despesa és 338 22699 «GALES I ALTRES FESTES»
del Pressupost Municipal en vigor, ja que existeix crèdit adequat i suficient per
vinculació jurídica.
Per tot això exposat, la Junta de govern
l’adopció del següent acord:

local per unanimitat dels assistents,

Primer.- Aprovar el programa de « La Festa del Remei _Gales petites 2019 », on
s’inclou la programació i el pressupost per a la seva realització, que puja a un import
previst de TRES MIL CINC -CENTS CINQUANTA-SET AMB VINT-I-VUIT cèntims d’euro
(3.557,28€), IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 338.22699 del
pressupost municipal vigent, ja que existeix crèdit adequat i suficient per vinculació
jurídica.
Segon - De conformitat amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 47.1 de la LRHL, s’estableix
l’entrada gratuïta als actes que es realitzin a l’exterior del museu de les naus Burés
d’acord amb el que s’exposa en el punt núm. 5 dels antecedents.
Tercer.- Tramitar la contractació dels actes i actuacions programats.
Quart.- Autoritzar el Grup de Teatre Bambolina d'Anglès, la utilització privativa del
Polivalent de la Burés el dia 12 d’octubre de 2019 de les 15:00h a les 24:00h, per la
representació de l’obra de teatre “CORDEU-VOS ELS CINTURONS” del Grup Esquetx Teatre de la Cellera de Ter amb la subjecció al compliment de les condicions
generals i particulars d’utilització per a aquest espai que són les següents:
a) Disposar d'una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per cobrir els
riscos derivats pel desenvolupament de l’activitat i per les quanties mínimes
establertes en l’article 80 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova
el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.
b) Complir amb totes les indicacions del personal responsable de l'espai.
c) No està permesa l’entrada d’animals, excepte dels gossos d’assistència.
d) Deixar l'espai cedit en les mateixes condicions de neteja en què es trobava
abans de ser utilitzat.
e) Recollir i retornar el material cedit en el mateix estat de conservació que en el
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moment de ser lliurat.
f) L'organitzador serà responsable de qualsevol desperfecte del material propi
que aporti per a la realització de l'activitat, eximint a l'Ajuntament d'Anglès de
tota responsabilitat.
g) Assumir el cost dels desperfectes que es puguin ocasionar als béns i
instal·lacions cedits com a conseqüència del mal ús o negligència.
h) Qualsevol eventualitat que es produeixi durant el desenvolupament de
l'activitat i que es derivi del mateix esdeveniment serà responsabilitat de
l'organitzador.
i) El subscriptor de la sol·licitud serà el responsable de fer complir les presents
condicions als usuaris o públic assistent.
j) Assumir totes les despeses extres generades per l'activitat que no s’hagin
sol·licitat amb anterioritat i que no hagin estat aprovades per l'Ajuntament.
k) Limitar l'ocupació màxima de l'espai del local polivalent segons l’ús que se’n
faci: per sala de ball tindrà un aforament màxim de 728 persones, per
representacions teatrals de 547 persones, per exposicions de 486 persones i per
sala de concerts de 708 persones.
l) S'hauran de mantenir les vies d'evacuació accessibles i lliures d'obstacles,
garantint que no existeix cap impediment per a la seva obertura.
Cinquè.-- Comunicar el present acord al departament d'intervenció, a l'àrea de cultura
per a la tramitació de les gestions pertinents, al departament de secretaria, a la
policia local i l’enginyer municipal pels efectes oport
Resultat: Aprovat per unanimitat
7.0.- Assumptes urgents.
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretaria accidental, estenc aquesta
acta i la certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la
presidenta amb mi.
Signat electrònicament,
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