ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
19 DE DESEMBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000025
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 19 de desembre de 2019
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 20:00 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:
Ignacio López Salvador, Secretari
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada pel secretari 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 24 de 5 de desembre de 2019, per unanimitat dels
assistents.

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

3.0.- Contractació
3.1.- Adjudicació del contracte mixt de subministrament i servei integral de control
horari com a eina de control i gestió del personal de l’Ajuntament d’Anglès.
Antecedents
1.

Per acord de Junta de Govern de data 7 de novembre de 2019, es va aprovar

l’expedient per a la licitació del contracte mixt de subministrament i servei integral
de control horari com a eina de control i gestió del personal de l’Ajuntament
d’Anglès, aprovant els plecs de clàusules administratives particulars que hauran de
regir- lo, amb un pressupost de licitació de 19.239,00 € (IVA inclòs).
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2.

Tramitat el procediment, el Tècnic de Gestió d’Administració General, emet

informe en data 10 de desembre de 2019, mitjançant el qual comprova si alguna
de les ofertes incorre en baixa desproporcionada i conclou que totes presenten valors
considerats normals.
3.

Havent constatat que cap de les ofertes presentades incorre en baixa

desproporcionada, el Tècnic de Gestió d’Administració General ha proposat a l’òrgan
de contractació, com adjudicatària del present contracte l’empresa Inseint
Seguridad, SL., amb NIF: B55676951 en la seva oferta en el preu de 15.873,89
euros, així com la següent classificació de proposicions, en ordre descendent:
Posició
1
2
3

NIF
B55676951
B25525957
B50628700

Nom
Inseint Seguridad, SL
Seguretat i Control 24
Horas SL
Tecisa 74, SL

Puntuació
90,36
90
86,96

Vist l’informe favorable de fiscalització prèvia emès en data 16 de desembre de
2019.
4.

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. Adjudicar el contracte mixt de subministrament i servei integral de control
horari com a eina de control i gestió del personal de l’Ajuntament d’Anglès a
l'empresa Inseint Seguridad, SL., amb NIF B55676951, per un import total de
TRETZE MIL CENT DIVUIT COMA NORANTA DOS EUROS (13.118,92 €, IVA no inclòs),
amb la repercussió de la quantitat de 2.754,97 € en concepte d’IVA, totalitzant
l’import de 15.873,89 €, d’acord amb la classificació que resulta de l’informe
automàtic de valoració següent:
Posició
1
2

NIF
B55676951

Nom
Inseint Seguridad, SL
Seguretat i Control 24

Puntuació
90,36
90
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3

B25525957
B50628700

Horas SL
Tecisa 74, SL

86,96

Segon.- Disposar la despesa derivada del contracte per un import total de 15.873,89
€, IVA inclòs, d’acord amb el següent detall, condicionat a l’existència de crèdit
adequat i suficient en els exercicis que es detallen, tot reajustant la despesa
autoritzada inicialment:
Any

Aplicació press. Import (IVA inclòs)
920 62900
2020 920 22002 9.550,61 €
920 21600
2021
2022
2023

920
920
920

21600
21600
21600

2.107,76 €
2.107,76 €
2.107,76 €

Tercer. Nomenar com a responsable del contracte el Tècnic de Gestió d’Administració
General, d’acord amb l’article 62 LCSP i comunicar-li que d’acord amb l’article 210.2
LCSP en relació a la DA 3ra LCSP, la intervenció general haurà d’estar present en la
recepció material del contracte en l’exercici de la funció interventora.
Quart. Notificar a les empreses adjudicatàries que el contracte es perfeccionarà amb
la signatura d’acceptació de la notificació d’aquesta resolució d’adjudicació i
posterior retorn del document a l’administració contractant en el termini màxim de 3
dies hàbils. El retorn del document, signat electrònicament, serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
Cinquè. Notificar la resolució a les empreses licitadores que han pres part en el
procediment de contractació.
Sisè. Publicar l’adjudicació del contracte i l’informe de valoració en el perfil de
contractant de l’Ajuntament d’Anglès en compliment de l’article 151.1 en relació a
l’article 159.6.e) LCSP i comunicar les dades relatives a l’adjudicació del contracte al
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
Resultat: Aprovat per unanimitat

3.2.- Contracte menor de subministrament de taules i cadires per al
Centre de Dia.
Antecedents
1. Vist l’informe justificatiu de la contractació del procediment del contracte emès
per l’òrgan de contractació i signat pel regidor corresponent, sobre l’adjudicació del
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contracte menor de subministrament a favor de Casassas amb CiF B17324930 per
un import de 10.059,14 € IVA exclòs, i sobre la justificació del compliment dels
requisits de l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, on es considera necessària la contractació de l’actuació del
subministrament de taules i Cadires per al Centre de Dia, atesa la complexitat i
especialitat dels treballs a realitzar, i de la inexistència de mitjans materials i
personals a l'Ajuntament per a la realització dels serveis esmentats.
2. Consta a l'expedient que s'han sol·licitat 3 pressupostos, essent el presentat per
l'empresa Casassas, amb NIF: B17324930, el més favorable d’acord amb la
proposta de despesa a la que es fa referencia al paràgraf anterior.
3. Segons certificació de la intervenció municipal, existeix crèdit adequat i suficient a
l’aplicació pressupostària 231 62500 del pressupost municipal vigent (RC:
22019002365).
4. En data 16 de desembre de 2019 s’emet informe jurídic per part del Tècnic de
Gestió d’Administració General de la Corporació amb nota de conformitat de la
secretari de la Corporació, d’acord amb l’article 3.4 del Reial Decret 128/2018, de
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració
Local amb habilitació de caràcter nacional.
Fonaments de dret
Primer.- D'acord amb allò establert als articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, per la qual es transposen 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, atesa la quantia del contracte, pot tramitar-se com un contracte menor de
subministres.
Segon.- Per a la tramesa d'aquests contractes, l'article esmentat només exigeix
l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Tercer.- L’aplicació d'imputació de la despesa és la «231 62500» del Pressupost
Municipal en vigor.
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
Contractes del Sector Públic, i el Decret de delegacions de data 25 de juny de 2019,
del que es va donar comptes al Ple de 27 de juny de 2019.
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La Junta de Govern local, per unanimitat dels assistents adopta el següent ACORD
PRIMER. Aprovar la celebració del contracte menor subministrament de taules i
Cadires per al Centre de Dia, tenint en compte l’objecte que s’està contractant, es pot
entendre que aquest és subsumible en l’article 25.2.i) i m) de la LBRL restant
acreditat que la contractació d’aquesta prestació mitjançant un contracte menor de
subministrament no significa cap fraccionament de l’objecte del contracte.
SEGON. Contractar a l’empresa Casassas, amb NIF B17324930, la prestació descrita
en el punt anterior per un import 12.171,56 € euros (10.059,14 € + I.V.A. 21 %
(2.112,42€). Aquest òrgan de contractació ha constatat que el contractista no ha
estat objecte d’altres contractes menors d’objectes qualitativament iguals/no ha
superat durant l’any 2019 per altres contractes menors d’objectes qualitativament
iguals l’import de 40.000/15.000 €, (IVA exclòs)
Segons les seves pròpies declaracions, aquest contractista té suficient capacitat i
solvència per a l’execució del contracte.
Aquest contracte resta subjecte a les següents condicions:
Els treballs es realitzaran sota la supervisió de la Directora del Centre de Dia,
que realitzarà les tasques de responsable del contracte, en el termini del seu
subministrament, a comptar des de l'endemà de la notificació de la present
resolució.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa de 12.171,56 € euros (10.059,14 € + I.V.A.
21 % (2.112,42€) amb destinació a aquesta contractació, despesa imputable a la
partida 231 62500 mobiliari del centre de dia del Pressupost Municipal en vigor.
QUART.- Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el
pagament si escau.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al contractista, i comunicar-lo a la Intervenció
municipal als efectes oportuns, així com a la resta d'empreses que han presentat
pressupost.
SISÈ.- Publicar la informació relativa a aquest contracte segons allò establert a
l'article 63.4 de la Llei 9/2017.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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4.0.- Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
4.1.- Aprovació definitiva del “Projecte d’obertura i manteniment de les franges
perimetrals de prevenció d’incendis i de les parcel·les interiors i zones verdes
d’Anglès”.
Antecedents
1. La Junta de Govern local, en la sessió de 25 de juliol de 2019, va aprovar
inicialment el Projecte d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de
prevenció d’incendis i de les parcel·les interiors i zones verdes d’Anglès, redactat per
l’enginyer de monts Claudi Racionero i Cots i l’enginyer Agrònom Joan Bastons i Prat
de l’empresa ECAFIR, SL Enginyeria Ambiental, amb un pressupost d’execució de
61.347,56€ IVA inclòs.
2. L’anunci d’exposició pública del projecte va sortir publicat en el BOP núm. 149 de
5 d’agost de 2019 i en el DOGC núm. 7933 de 6 d’agost de 2019 i va estar exposat
en el tauler d’edictes fins el 19 de setembre de 2019.
3. Consta a l’expedient certificat negatiu de l’exposició pública de l’aprovació inicial
durant 30 dies hàbils.
4. En data 26 de novembre de 2019 el BOE núm. 284 publica l’anunci de notificació
per domicili desconegut, atorgant els interessats un termini de 15 dies per a la
consulta de l’expedient, transcorregut aquest termini s’entén practicada la
notificació.
Fonaments de Dret
Legislació aplicable
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-.


Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic –TRLCSP-.



Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova Reglament
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques -RGLCAP-.



Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-.



Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals –ROAS

L’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest projecte és la Junta de Govern Local,
per delegació de 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 .
La Junta de Govern local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD
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PRIMER.- Aprovar definitivament el “Projecte d’obertura i manteniment de les
franges perimetrals de prevenció d’incendis i de les parcel·les interiors i zones verdes
d’Anglès” redactat per l’enginyer de monts Claudi Racionero i Cots i l’enginyer
Agrònom Joan Bastons i Prat de l’empesa ECAFIR, SL Enginyeria Ambiental, i
finançat per la Diputació de Girona, que comporta la modificació del plànol de
delimitació aprovat definitivament per l’Ajuntament en data 23 de juny de 2015 per
gaudir d’un major grau de precisió i detall.
SEGON.- Publicar en el Diari Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, i a l’e-tauler municipal un anunci aprovació definitiva del projecte
esmentat.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.2.- Aprovació de la certificació d’obra núm. 3 i final de les obres de substitució de
la coberta del fons de la nau 2 antiga fàbrica Burés, adjudicades a l’empresa
CONSTRUCCIONS LEINAD, SL.
ANTECEDENTS
1.- Mitjançant decret d’Alcaldia núm. 405, de 12 de juny de 2018, es va adjudicar el
contracte d’obres de reforma de la coberta del fons de la nau 2 antiga fàbrica Burés
a l’empresa CONSTRUCCIONS LEINAD, SL, per un import de 75.500,91€ IVA inclòs,
import que resulta de l’aplicació d’una baixa del 14,59971% al preu del projecte.
2.- En data 18 de desembre de 2018, la Junta de Govern Local va acordar aprovar el
preu contradictori P1 per import de pressupost de 7.271,09€ IVA inclòs. Aquest preu
és anterior a l’aplicació de la baixa del 14,59971%.
3.- En data 10 de juliol de 2019, per decret d’alcaldia 676 es va aprovar els preus
contradictoris P2 a P6 per un import de 2.501,82€.
4.- En data 02 d’octubre i RE E2019014071 s’ha presentat la certificació 3a i final,
subscrita per la Directora de les obres l’arquitecta Rosa Vergés Bru i per la
representant de l’empresa contractista Sra. Manuela Gil, amb un import d’execució
de 4.580,15€.
5.- A la certificació s’hi adjunta una justificació de la direcció facultativa d’un excés
d’amidament (1.656,96€ amb la baixa aplicada i sense IVA suposa un 2,60%
aproximadament) inferior al 10% previst per la modificació de contracte, regulat en
la Llei de Contractes.
6.- L’import final d’obra certificada és de 87.278,74€ IVA inclòs, corresponent a
l’import del projecte, els preus contradictoris P1 a P6, i l’augment de l’amidament.
7.- En data 28 de novembre de 2019 es va signar l’acta de recepció.
8.- Consta a l’expedient administratiu un informe favorable a la certificació 3a i final,
emesa per l’arquitecte dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de la Selva, de data
02.12.2019.
9.- Consta a l’expedient l’informe de fiscalització favorable del departament
d’Intervenció de data 16 de desembre de 2019.
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FONAMENTS DE DRET
1.- L’òrgan competent és la Junta de Govern Local per delegació del decret d’alcaldia
núm. 612 de 25 de juny de 2019, del que es va donar compte al plenari de 27 de
juny del mateix any.
2.- Article 243 i concordants de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.
La Junta de Govern local, per unanimitat dels assistents adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar la certificació d’obra núm.3 i final presentada per la mercantil
CONSTRUCCIONS LEINAD, SL amb data 02 d’octubre i RE E2019014071 per un
import de 4.580,15€ corresponent a les obres executades durant el mes de juliol de
2019 pels conceptes que consten a la mateixa i reconèixer l’obligació de la despesa
a l’empresa adjudicatària amb càrrec a la partida 933 63900 del pressupost vigent.
SEGON.- Notificar el present acord a CONSTRUCCIONS LEINAD, SL, a la direcció
facultativa Sra. Rosa Vergés Bru, al departament d’intervenció i al departament de
subvencions, pel seu coneixement i efectes.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.3.- Resolució d’un recurs de reposició interposat contra un acord d’imposició de
penalitats per demora en l’execució de les obres de substitució de la coberta del fons
de la nau 2 antiga fàbrica Burés, adjudicades a l’empresa CONSTRUCCIONS LEINAD,
2001 SL.
Antecedents
1.- Mitjançant decret d’Alcaldia núm. 405, de 12 de juny de 2018, es va adjudicar el
contracte d’obres de reforma de la coberta del fons de la nau 2 antiga fàbrica Burés
a l’empresa CONSTRUCCIONS LEINAD, 2001 SL, per un import de 75.500,91€ IVA
inclòs, import que resulta de l’aplicació d’una baixa del 14,59971% al preu del
projecte.
2.- Mitjançant acord de la Junta de Govern local de data 30 d’abril de 2019 es va
acordar:
PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions presentades per l’empresa
construccions Leinad SL amb NIF b-17668719, i esmenar el càlcul de la demora,
prenent com a data en què les obres havien d’estar executades el dia 21 d’abril de
2019; i desestimar la resta d’al·legacions.
SEGON- Imposar la penalitat de 326,4 euros al contractista per l’incompliment del
termini total d’execució del contracte en una demora de 8 dies, a raó de 0,60€ x dia
x 1.000€ de contracte sense IVA (68). Aquesta penalitat serà deduïda del proper
pagament.
TERCER.- Acordar una ampliació del termini total d’execució del contracte fins a 21
de maig de 2019, d’acord amb el Planning aportat per la direcció facultativa.
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QUART.- Notificar aquesta Resolució al contractista, advertint-lo que, cada vegada
que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per cent del preu del
contracte, l’òrgan de contractació està facultat per resoldre el contracte o bé la
imposició de noves penalitats.
3.- En data 15 de maig de 2019 (RE 2019011762) la Sra. Manuela Gil Landairas,
representant de Construccions Leinad, SL va presentar recurs de reposició contra
l’esmentada resolució, i formula les següents al·legacions:
a) El càlcul de la penalització és incorrecte, ja que la data de finalització és el 2204-2019 i en haver-se presentat al·legacions el dia 24 d’abril els dies de retard
serien 2 i no 8 dies.
b) La data de finalització de les obres indicada per la Direcció de l’obra (21 de
maig de 2019) s’ha fixat sense fer una estimació objectiva i raonable del
temps necessari per finalitzar correctament els treballs. Proposen la data de
22-06-2019 com a data de finalització.
4.- Havent donat trasllat del recurs a la Direcció facultativa de l’obra no s’han
presentat al·legacions al respecte.
5.- Segons Certificat final d’obra presentat per la Direcció facultativa, l’obra va
finalitzar el dia 16 de juliol de 2019.
6.- En data 10 de desembre de 2019 la Tècnica d’Administració General ha emès el
següent informe:
“=Informe de les al·legacions
En relació al càlcul de la data de finalització de les obres, i consultat l’expedient
administratiu consten les següents dades:
- Inici obres: 1/08/2018
- Termini d’execució segons contracte: 4 mesos
- Data finalització contracte: 1/12/2018
- Suspensió de les obres per motius de seguretat: 16 d’octubre de 2018
- Acord de modificació del contracte i ampliació del termini d’execució de 45
dies, que s’afegeixen als 45 dies que resten de contracte, total ampliació 90
dies.
- Data de represa de les obres: 21/01/2019
- Nova data de finalització del contracte (+90 dies): 21/04/2019.
- Informe de seguiment del contracte de data 08/04/2019 constata manca
d’operaris a l’obra.
- Decret 12/04/2019 imposició penalitats per 20 dies de demora i segona
ampliació del termini de finalització de les obres segons programa presentat
per la direcció facultativa: fins el 21 de maig de 2019.
Es considera correcte el càlcul de la data final (21-04-2019) afegint 90 dies al dia 21
de gener de 2019, que és la data de l’acta d’aixecament de la suspensió de l’obra,
tal com va al·legar la recurrent durant el període d’audiència. Així mateix, el fet de
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presentar un escrit d’al·legacions el dia 24 d’abril no interromp el còmput del termini
d’execució, que ja s’havia superat en aquella data.
En relació a la nova data de finalització de l’obra proposada per la Direcció de l’obra
(21 de maig de 2019) segons programa de treball presentat en escrit de data 24-042019 cal considerar que és suficient en tant que el termini inicial d’execució del
contracte era de 4 mesos (122 dies) i ha acabat amb una ampliació de 75 dies més,
la qual cosa representa que el termini d’execució aprovat supera en més de la meitat
(el 61%) el termini inicial, sense tenir en compte el temps que va durar la suspensió.
Cal tenir present que l’ampliació del termini d’execució no és obligatòria, i que
l’article 29.3 de la LCSP estableix que “Quan es produeixi demora en l'execució de la
prestació per part de l'empresari, l'òrgan de contractació pot concedir una ampliació
del termini d'execució, sense perjudici de les penalitats que si s'escau siguin
procedents, i en el cas dels contractes administratius és aplicable el que preveuen
els arts. 192 i següents d'aquesta Llei.”
Així mateix, l’informe de la direcció facultativa atribueix el retard a una mala
planificació en les subcontractes del constructor.
Tot això, sense perjudici de la imposició de noves penalitats, vist que l’obra ha
finalitzat el dia 16 de juliol de 2019, i s’ha produït un retard total de 56 dies a partir
de la data prevista per a finalitzar les obres 21 de maig de 2019, i que fins i tot en el
supòsit d’haver-se acceptat la data de finalització proposada per l’empresa
contractista (22-06-2019), continuaria existint una demora en l’execució del
contracte de 24 dies.
Per la qual cosa procedeix desestimar el recurs de reposició presentat i confirmar
l’acord de Junta de Govern local de 30 d’abril de 2019 pel qual es va imposar la
penalitat de 326,4 euros al contractista per l’incompliment del termini total
d’execució del contracte en una demora de 8 dies, a raó de 0,60€ x dia x 1.000€ de
contracte sense IVA (68).
Fonaments de dret
L’òrgan competent per resoldre és la Junta de Govern Local per delegació del decret
d’alcaldia núm. 612 de 25 de juny de 2019, del que es va donar compte al plenari de
27 de juny del mateix any.
La Junta de Govern local, per unanimitat dels assistents adopta el següent ACORD:
Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat i confirmar l’acord de Junta
de Govern local de 30 d’abril de 2019 pel qual es va imposar la penalitat de 326,4
euros al contractista per l’incompliment del termini total d’execució del contracte en
una demora de 8 dies, a raó de 0,60€ x dia x 1.000€ de contracte sense IVA (68)
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’empresa CONSTRUCCIONS LEINAD, 2001
SL., a la direcció facultativa de les obres Sra. Rosa Vergés Bru i al departament
d’Intervenció, per seu coneixement i efectes.
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Resultat: Aprovat per unanimitat
4.4.- Aprovació de la certificació núm.5 de les obres de Rehabilitació de l’edifici de
can Verdaguer i el seu entorn, inclòs dins del “Programa Pla de Barris”.
Antecedents
1.- La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Anglès, en la sessió ordinària del dia
28 de novembre de 2017, va adjudicar el contracte d’obres de Rehabilitació de
l’edifici de Can Verdaguer, amb un pressupost de licitació de 324.970,11 € IVA inclòs,
a l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL per un import d’adjudicació de
263.289,95 € IVA inclòs, corresponent a un percentatge de baixa del 18,98%.
2.- Per acord de Junta de Govern Local de 21 de juny de 2018 es van aprovar els
preus contradictoris P1-P4 per un import d’adjudicació de 15.143,32 € IVA inclòs,
que suposava un increment en el total del preu d’adjudicació de les obres d’un
5,75%. El cost dels treballs a executar en les partides d’obra previstes pels preus
contradictoris menys el cost de les partides d’obra que no s’havien d’executar era de
12.980,69 € de pressupost d’execució material. Aquests preus, un cop incrementats
en un 13% en concepte de despeses generals, un 6% en concepte de benefici
industrial; un cop aplicat un 21% d’IVA sobre el total anterior i aplicat el percentatge
de baixa del 18,98%, donaven un increment de l’import d’adjudicació de
15.143,32€.
3.- Per acord de Junta de Govern Local de 4 de juliol de 2019 es va aprovar la
modificació del projecte d’obres de de Rehabilitació de l’edifici de Can Verdaguer per
un import addicional de 73.602,34 € IVA inclòs i la modificació del contracte d’obres
de Rehabilitació de l’edifici de Can Verdaguer, per un import d’adjudicació addicional
de 59.632,62 € IVA inclòs, un cop aplicada la baixa del 18,98%, la qual cosa suposa
un increment en el preu d’adjudicació de les obres del 22,64%.
4.-Vist que han estat aprovats aquests dos increments de preus, el pressupost
modificat d’adjudicació de les obres puja la quantitat de 338.065,89 € IVA inclòs, la
qual cosa suposa un increment total del 28,39% respecte el preu d’adjudicació
inicial.
5.-En data 17 de desembre de 2019, amb RE E2019015319 s’ha presentat la
certificació d’obra núm. 5 subscrita per la direcció facultativa de l’obra Sr. Joaquim
Pla Ros, arquitecte, i Sr. Àngel Molina Segura, arquitecte tècnic, i pel representant de
l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL, Sr. Alex Viera Duran, i signada en
data 30 de novembre de 2019.
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6.- En data 17 de desembre de 2019 l’arquitecta del Pla de Barris examinada la
certificació núm. 5 emet el informe favorable per un import de 29.087.25 € IVA
inclòs, així com la factura corresponent.
7.- Consta l’expedient informe favorable de fiscalització emès pel Departament
d’Intervenció de data 19 de desembre de 2019.
8.- Atès que l’òrgan competent per la tramitació de l’expedient de la contractació de
les obres de rehabilitació de l’edifici de Can Verdaguer i el seu entorn, és la Junta de
Govern, d’acord amb allò que estableix la Disposició Addicional 2a del TRLCSP.
Fonaments de dret
1.- Article 232 i concordants del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
aprovat per la Llei 3/2011, de 14 de novembre.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la certificació d'obra núm.5 de data 17 de desembre de 2019 i RE
E2019015319, per un import de 29.087,25€ IVA inclòs, corresponent a les obres
efectuades durant el mes de novembre, pels conceptes que consten a la mateixa,
despesa imputable a l’aplicació pressupostària 933 63202 “PLA DE BARRIS –
CENTRE CIVIC/CAN VERDAGUER” del pressupost municipal vigent.
Segon.-. Notificar el present acord a les persones interessades, al departament
d'intervenció i al departament de subvencions, pel seu coneixement i efectes.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.5.- Aprovació de la primera i última certificació de les obres de conservació i
manteniment d’escales i carrers del nucli antic, executada per Construccions Pallàs,
S.L.
Antecedents
1. Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1037 de data 31 d’octubre de 2019,
s’aprovà el contracte menor d’obres de conservació i manteniment d’escales i
carrers del nucli antic i es va contractar l’empresa Construccions Pallàs, S.L.,
amb NIF B17046160 perquè executés les dites obres per un import de
36.369,08 €, amb el 21% d’IVA inclòs. També es va designar com a direcció
facultativa de les obres i persona responsable del contracte, l’arquitecta
municipal vinculada al Pla de Barris, Anna Maria Albó.
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2. En data 5 de novembre de 2019 es va signar l’acta de replanteig i d’inici de
les obres.
3. En data 17 de desembre de 2019 s’ha presentat la certificació primera i
última de les obres, signada per la direcció facultativa, Sra. Anna Maria Albó, i
el representant de l’empresa contractista Construccions Pallàs, S.L., Sr.
Alberto Pallàs.
4. En data 17 desembre l’arquitecta del Pla de Barris informa favorablement la
certificació.
5. Consta a l’expedient l’acta de recepció de les obres signada per totes les parts
en data 19 de desembre de 2019.
Fonaments de dret
1. Article 72 del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques RGLCAP-.
2. L’òrgan competent per l’adopció del present acord és la Junta de Govern
Local, com a òrgan de contractació en virtut d’allò disposat a la Disposició
Addicional 2a de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic i el Decret de
delegacions de data 25 de juny de 2019, del que es va donar comptes en la
sessió plenària del dia 27 de juny del mateix any.
La Junta de Govern local, per unanimitat dels assistents adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la certificació primera i última de les obres de conservació i
manteniment de les escales i carrers del Nucli Antic, per un import de 36.369,08€
IVA inclòs.
Segon.- Donar trasllat del present acord a la mercantil Construccions J. Pallàs, SL, al
departament d’Intervenció i al departament de subvencions pel seu coneixement i
efectes.
Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- Assumptes econòmics.
6.0.- Assumptes de tràmit.
6.1.- Aprovació del programa d’actes i despeses de la XXV Fira de Sant Antoni 2020
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Antecedents
Primer.- Des de l'Àrea de Fires s'ha elaborat la programació de la Fira de Sant Antoni
2020 d'Anglès que tindran lloc els dies 17,18 i 19 de gener de 2020. Inclou la
programació i el pressupost.
La Junta de Govern local, per unanimitat dels assistents adopta el següent ACORD
Primer.- Aprovar la programació prevista, següent:
XXVFIRA DE SANT ANTONI 2020 d'ANGLÈS
DIVENDRES 17 GENER
A les 17.30, a la Biblioteca Joaquim Bauxell
- Hora del Compte Especial Sant Antoni a càrrec “..”
A les 20.00, a la Sala U d’Octubre
- Inici de la Fira de Sant Antoni 2020 a càrrec del «Tut de la Burés». Al vapor de la
Bures.
- Inauguració de l’exposició “50 anys tren d’Olot”
Hora i dies de visita (dissabte dia 18) d’11.00 -13.00 i de 16.00 a 19.00 i el
(diumenge dia 19) d’11.00 a 13.00
- Presentació de la placa de cava, enguany dedicada a CE Anglès i els 50 anys tren
d’Olot.
En acabar coca de sucre i copa de cava
DISSABTE 18 GENER
Esmorzar dissabte sala ?
Durant TOT EL DIA:
-Mostra d’oficis i exposició d’animals , parades d’artesania brocanters i motos
antigues.
A les 11.00, a l’Ajuntament
- Inauguració de l’exposició
De 9.00 a 14.00, als Jardins de Can Cendra
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-Campionat de petanca pel Club Petanca Anglès
De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 h:, al carrer de la Indústria
-Parades de botigues i entitats del poble i de productes artesans
De 10.00 a 14.00, a la Plaça Catalunya
-XIV Trobada de plaques de cava
D’11.00 a 14.00 i de 17.00 a les 19.00 al Museu del Vapor i Sala U d’Octubre
-Visita lliure al Vapor Burés, les calderes i carboneres
-Exposició fotogràfica “50 anys tren d’Olot”
A les 11.00, Davant l’Església
- Sortida de Sant Antoni des de l’Església cap a la Plaça de la Vila amb els grallers
d’Anglès.
Tot seguit, a la Plaça de la Vila
- Acte inaugural de la Fira de St. Antoni
- Benedicció de la imatge de Sant Antoni.
- Benedicció d'animals
- Exhibició de Hip Hop a càrrec de Gym Jazz
- Exhibició de ballet a càrrec l'Escola de Dansa d'Anglès
A les 11.30, al Museu del Vapor Burés
Primera sessió de la Visita teatralizada, amb la Cia. De Teatre La Bardissa.
A les 11.30, a la Sala Fontbernat
-Inauguració de l'exposició «Fil i Agulla».
A les 11.45, a la Biblioteca Joaquim Bauxell
- Inauguració de la mostra de treballs de les puntaires d'Anglès.
A les 12.00, a l'Església de Sant Miquel
- Ofici Solemne de St. Antoni amb la Coral Cors Alegres de la Llar de Jubilats
d'Anglès.
A les 12.00 i, a les 15.45. al Barri Antic
-Visites guiades al Barri Antic declarat BCIN
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A les 12.30, a la Plaça del Horts
- Actuació de “L’Orquestra Jove de la Selva”
Tot seguit
-Sorteig de la Campanya de Nadal dels comerciants d’Anglès.
- Xocolatada popular.
A les 16.30, a la Plaça de la Vila
-Espectacle infantil
-Taller Bombolles gegants
-Tot seguit, Xocolatada Popular
A les 17.30, al Museu del Vapor Burés
Segona sessió de la Visita teatralizada, amb la Cia. De Teatre La Bardissa.
DIUMENGE 20 GENER
A les 9.00, al BARRI DE CUC:
- Fira d'Antiquaris i Brocanters.
- Esmorzar de tractoristes i concentració de cotxes clàssics; esportius d'època i antics
- Concentració de motos d'època i, motos Custom
- Concentració de maquinària antiga i tractors
- Concentració de camions decorats
- Concentració de cotxes americans.
-Parada de l’Oncolliga amb degustació de coques i tastets al passeig de l’Estació
A les 00.00
-Cloenda de la Colla Gegantera d’Anglès i plantada de gegants amb la Colla de
Gegants de Caldes de Malavella
Cercavila gegants
D’11.00 a 14.00 al Museu del Vapor i Sala U d’Octubre
-Visita lliure al Vapor Burés, les calderes i carboneres
-Exposició fotogràfica “50 anys tren d’Olot”
A les 13.00
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Cercavila dels vehicles exposats.
Sortida de la Ronda dels Amics de les motos
Segon.-La Partida d'imputació de la despesa és 4311.22699 de <<Promoció
econòmica Fira Sant Antoni>> del pressupost 2020 condicionat de crèdit suficient.
En relació a les activitats previstes conta amb el següent pressupost:
PRESSUPOST FIRA SANT
ANTONI 2020
Cristina Balisteanu
Artesans
Fonda Tarrés

Coca de pa i sucre
Tallers
Menús policia

55,00 €
2.100,00 €
66,00 €

Hostal Can Massot

Mini entrepans col·laboradors

60,00 €

Plaques de cava

Cava

30,00 €

Ca l’Elisa

Menús
Ponts,Tolosa..

Fontmartí Spirit

Gots, coberts, bosses plàstic

499,28 €

Desperfo
Alkirent Servi

Llenya per botifarrada
Lloguer lavabos

110,00 €
350.90

Aulet

Fuets cotxes i embotits Inauguració 500,00 €

Carn's

Botifarres

brigada/Emili,

150,00 €

1.184,97 €

Actuació Orquesta Jove de
Actuació
la selva

500,00 €

Ca l’Elisa
Serveis Sanitaris La Selva

Menú comissió Sant Antoni
Ambulància

336,00 €
484.50 €

L’Aliança

Menú voluntaris visites barri antic

85,00 €

Can Piferrer
Cafè La Rutlla
Visita teatralitzada
Gràfiques Anglès
Transport animals
Lloguer d'animals
Veterinari
Espectacle infantil

Xocolatada amb melindros
Esmorzar
Teatre La Bardissa
Cartells
Padrisa
Mas Bes
Mesures sanitàries
Espectacle i taller

267,00 €
30,00 €
330,00 €
1.205,00 €
450,00 €
300,00 €
215,00 €
561,00 €
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Ferreteria

Varis

368,26 €
9.402,51 €

Tercer.- Amb l’aprovació de la Programació «Fira Sant Antoni, edició 2020» 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 Fira Sant Antoni 2020 que es fan a diversos punts, i les condicions
que s'han de complir per la instal·lació de les atraccions infantils i els inflables
infantils 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 Fira Sant Antoni 2020.
Cinquè.- Les activitats que es realitzaran durant la celebració de la Fira Sant Antoni
2020 són: Actuació musical, activitats infantils, contes infantils, inflables infantils,
teatre, visites guiades, cercavila de gegants, activitats d' Hip Hop i Ballet, ronda de
motos, Cercavila de vehicles exposats, xocolatada popular, exposició bestiar, artesans
i tallers d’artesans etc.
Sisè- El sergent de la policia local d'Anglès ha d'emetre un informe del dispositiu de
trànsit per a la realització i de la senyalització per a la realització de la Fira de Sant
Antoni.
Resultat: Aprovat per unanimitat

7.0.- Assumptes urgents.
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari, 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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