IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 4
.: Caràcter : ordinària
.: Tipus: Junta de Govern local
.: Data : 28 de febrer de 2019
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici: 20:00 hores
.: Hora d'acabament: 20:20. hores
.: Convocatòria: 1a.

HI ASSISTEIXEN:
: Presideix: Àstrid Desset Desset, alcaldessa
.: Secretària accidental: Sra. Eugènia Iglesias Berini
.: Assistents: Sr. Josep Casadellà Turón, 1r Tinent d’alcalde
Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n t inent d'alcalde
Sr. Antoni Franco Caballé, 3r t inent 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
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7. Assumptes urgents.

1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
Un cop llegida, s'aprova l’acta número 3 de 7 de febrer de 2019, per unanimitat dels assistents.

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

TEMA: Contracte d’obres de Reforma de l’antic ajuntament d’Anglès com a hotel d’entitats (Pla de
Barris). Modificacions proposades per la Direcció facultativa.
Antecedents
1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18 de gener de 2018 es va adjudicar el
contracte d'obres de reforma de l'antic ajuntament d'Anglès com a hotel d'entitats a l'empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL amb NIF: B17612748, per ser l'oferta econòmicament més avantatjosa, pel preu de 96.750,00 €, més 20.317,50 € en concepte d'IVA, fent un
total de 117.067,50 €, i una reducció del termini d'execució de 8 setmanes (per tant el termini
d'execució de les obres serà de 16 setmanes).
2. Per Decret d’Alcaldia de data 12 de juny de 2018 es va aprovar la modificación de contracte
amb modificat del Projecte d'obres de rehabilitació de l'Hotel d'Entitats, p resentat en data 5
de juny de 2018 (RE:2112-2) per l'arquitecte Ricard Turon Vich per a la millora estructural dels
forjats, que compta amb un import total de 31.630,85€, inclòs l'IVA i deduïda la baixa oferta
pel contractista; i la conseqüent modificació del contracte d'obres que suposava un increment
en el total del preu d’adjudicació de les obres d'un 27,02 % del preu del projecte. També se li
requereix perquè ajusti la garantia definitiva en el termini de 15 dies.
3. En data 8 d’agost de 2018 el director facultatiu de les obres Sr. Ricard Turon Vich proposa instal·lar les portes normals de l’edifici amb parts vidriades i parts o paques per donar-li un caire
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més social i públic, per considerar que malgrat no tenir la resistència al foc que indica la instrucció, milloren l’estat actual de l’edifici.
4. En data 4 d’octubre de 2018 i RS núm. 3536-1 es remet al director de l’obra Sr. Ricard Turon
Vich, l’informe de l’enginyer municipal relatiu a la necessitat d’instal·lar les portes RF60 de
l’Hotel d’Entitats, en resposta al seu escrit.
5. En data 15 de novembre de 2018 i RE núm. 4318-2 El Sr. Ricard Turon Vich presenta un informe en el que posa de manifest:
(...) Després de la demanda de canviar les portes de l’interior de les aules i davant el negatiu de
l’enginyer per instal·lar portes normals, el preu inclòs en el pressupost de licitació és del tot insuficient, l’empresa constructora presenta un pressupost contradictor per aquestes portes (...).
6. En data 17 de desembre de 2018 per Decret d’Alcaldia núm. 918 es requereix al Director
d’obra la documentació complementària per valorar la proposta de preus contradictoris, relativa a:
a) Justificació de preus contradictoris, de les partides i descomposats a partir de preus unitaris relatius a mà d’obra, maquinària i materials segons projecte i aclarir si es tracta de
PEM.
b) Valoració del cost final que suposen les modificacions d’obra referides respecte el pressupost d’execució inicial del projecte adjudicat i de la modificació posteriorment autoritzada.
c) Plànol alçat/detall de la fusteria a col·locar que difereixi de la de projecte, com a conseqüència de les modificacions d’obra realitzades
7. Amb RE: 144 de data 09.01.2019 l'arquitecte Director presenta la documentació requerida en
relació al projecte de reforma de l’antic ajuntament com a hotel d’entitats.
8. Vist l’informe emès per l’arquitecta tècnica municipal de data 6 de febrer de 2019, en el que
calcula el preu de la segona modificació proposada en 14.747,06€ (15.095,52€ - 2.907,86 (baixa del 19,2631%) = 12.187€ + l’IVA de 2.559,41€).
9. En data 13 de febrer de 2019 i RE 2019010391 Ricard Turon Vich, director de les obres envia un
informe de situació de la sala de màquines de l’Hotel d’Entitats, en el que manifesta que la recol·locació de les unitats externes de la climatització de l’edifici en un nou emplaçament no
visible des de la via pública ha tingut un sobrecost de 1.875,00€ (PEM).
10. En data 15 de febrer de 2019 l’arquitecta tècnica municipal informa favorablement la tercera
modificació consistent en el nou preu contradictori (PC11) per manca de suficient definició de
projecte. Aquest preu suposa un 1,8619% d’increment respecte el preu inicial del contracte.
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Fonaments de Dret
PRIMER.- El present contracte d'obres de rehabilitació s'ha subscrit sota la vigència del Text refós de
la Llei de contractes del 2011. El contracte no preveia causes de modificació, i respecte les causes no
previstes, l’article 107 de la Llei estableix que es podran efectuar sempre i quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les següents causes:
a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.
b) Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que determinen su falta de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no
fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda la diligencia requerida de acuerdo con una buena
práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de las especificaciones técnicas.
c) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos inicialmente definidos.
d) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre
que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.
e) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de
seguridad o de accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.
En qualsevol cas, la modificació del contracte per qualsevol d’aquestes causes no podrà alterar les
condicions essencials de la licitació i adjudicació, i haurà de limitar-se a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que la faci necessària (art.107.2)
SEGON.- Pel que fa al límit quantitatiu d’aquestes modificacions, el TRLCSP preveia la possibilitat de
modificar el projecte fins a un 10% per causes no previstes (article 107) o bé tramitar un procediment
negociat sense publicitat per a obres complementàries (article 171.b)), però degut a la manca de
transposició de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública per part
de l'Estat espanyol abans del 18 d'abril de 2016, aquests preceptes es van veure desplaçats per l'efecte d'aplicació directa de molts dels articles de la directiva a partir d'aquesta data.
En aquest sentit es detalla en l'Informe 1/2016, de 6 d’abril, de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissió Permanent), sobre "Continguts de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, que han de ser d’aplicació
directa a partir del dia 18 d’abril de 2016, data en què finalitza el termini per a la seva transposició.
Breu referència a l’aplicació directa de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a
l’adjudicació de contractes de concessió".
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Concretament, aquest informe explica que des de l’abril de 2016 és d’aplicació directa l’article Article
72 de la Directiva (modificació dels contractes durant la seva vigència) –excepte l’apartat iii), de la
lletra d), de l’apartat 1, que estableix una disposició no aplicable d’acord amb la nostra legislació nacional–, en el qual s’estableix, amb una regulació clara, precisa i incondicionada, el “nou” règim jurídic de modificació dels contractes –nou entre cometes, en la mesura que, si bé, com és sabut, no es
contenia en la Directiva 2004/18/CE, ja havia estat establert pel TJUE.
A continuació es transcriu parcialment l'esmentat informe, en relació als supòsits de modificació de
contracte per causes no previstes en els plecs, que són d'aplicació directa al contracte d’obres que
ens ocupa:
"(...) Pel que fa al supòsit establert en l’apartat 1, lletra b), relatiu a obres, subministraments i serveis
addicionals, que han deixat de ser un supòsit habilitant d’utilització del procediment negociat per
passar a ser un cas de possible modificació, no es troba prevista com a tal en el nostre dret intern i,
per tant, ha de ser objecte d’aplicació directa. A més, la previsió establerta en l’article 105 .2 TRLCSP,
relativa a la impossibilitat que la modificació dels contractes es realitzi per addicionar p restacions
complementàries o incorporar una prestació susceptible d'utilització o aprofitament independent i a
la necessitat que en aquests supòsits es procedeixi a una nova contractació per a la qual es pot aplicar el procediment negociat sense publicitat, que és contrària al nou règim de la Directiva, ha de ser
inaplicada a partir del 18 d’abril de 2016.
El supòsit de modificació dels contractes i els acords marc previst en l’apartat 1, lletra c), relatiu a que
la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que un poder adjudicador diligent no hagués pogut preveure, que no alteri la naturalesa global del contracte i que l'increment del preu resultant no excedeixi del 50 % del valor inicial, pot semblar més lax que els establerts en l’article 107
TRLCSP, tot i que cal entendre’l també sotmès al límit que no es tracti d’una modificació substancial
d’acord amb l’apartat 4 d’aquest precepte. Aquest supòsit de modificació, no pre-transposat en el
TRLCSP, cal entendre’l aplicable directament per complir, com s’ha dit, els requisits a aquest efecte.
(Certament, d’acord amb la jurisprudència del TJUE, cal entendre que aquest límit relatiu a què no es
tracti d’una modificació substancial en els termes de la mateixa Directiva és aplicable a tots els casos
que possibiliten la modificació dels contractes excepte aquell en què s’exclou expressament
l’aplicació d’aquest límit –el relatiu únicament al valor de la modificació, establert en l’apartat 2– ja
que, tal com s’assenyala en el considerant 107 de la Directiva “és obligatori un nou procediment de
contractació quan s'introdueixen al contracte inicial canvis fonamentals, en particular referits a l'àmbit d'aplicació i al contingut dels drets i obligacions mutus de les parts, inclosa la distribució dels drets
de propietat intel·lectual i industrial. Tals canvis demostren la intenció de les parts de renegociar
condicions essencials de l'esmentat contracte. En concret, així succeeix si les condicions modificades
haurien influït en el resultat del procediment, en cas que haguessin format part del procediment inicial”)".
Pel què respecta a què cal entendre per modificació substancial, l'informe diu:
5 de 25

"L’apartat 4 d’aquest precepte estableix els paràmetres o condicions per determinar si una modificació és substancial. Entre aquestes condicions s’esmenten, en les lletres a), b) i c), les relatives a que la
modificació introdueixi condicions que, d'haver figurat inicialment, haguessin permès la selecció de
candidats o l'acceptació d'una oferta diferents o que haguessin atret a més participants; a que alteri
l'equilibri econòmic del contracte o de l'acord marc en benefici del contractista de manera no prevista inicialment; i a que la modificació ampliï de forma important l'àmbit del contracte o de l'acord
marc, respectivament, les quals es troben ja pretransposades en l’article 107 del TRLCSP."
TERCER.- Procediment per a la modificació del contracte d’obres
La primera qüestió a determinar és si la quantia total acumulada de les diferents modificacions proposades supera el límit del 50% del valor inicial del contracte. Vistos els imports de la modificació 1:
27,0193%; la modificació 2: 12,5970%; i la modificació 3: 1,8619%, es conclou que no se supera el límit legal, ja que el total representa un 41,4782%.
En segon lloc, pel que fa a la tramitació de les modificacions la llei preveu que cal donar audiència al
redactor del projecte per tres dies si es basen en alguna de les causes previstes en l’article 107; en el
present cas no és necessari perquè el Director de l’obra que proposa les modificacions és, també, el
redactor del projecte.
En tercer lloc, l’article 234.2 del TRLCSP estableix que quan les modificacions suposin la introducció
d’unitats d’obra no previstes en el projecte, o les característiques de les quals difereixin de les fixades
en aquest, els preus aplicables a les mateixes seran fixats per l’Administració, prèvia audiència del
contractista pel termini de 3 dies hàbils. Si aquest no accepta els preus ficats, l’òrgan de contractació
podrà contractar-los amb un altre empresari en els mateixos preus que hagués fixat o executar-les
directament.
Vist que la direcció no ha aportat acta dels preus signada pel contractista, cal traslladar la proposta
de preus al contractista perquè en el termini d'audiència de tres dies hàbils manifesti el seu criteri i si
els admet - admissió que caldrà formalitzar en una acta que signaran les parts - s'acordaran per l'òrgan de contractació (articles 234.2 TRLCSP i art.158 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). En
cas de presentar-se al·legacions per part del contractista es demanarà informe a la direcció de l'obra
per contestar-les i si es mantenen els preus inicialment proposats l'administració els aprovarà.
Així, vistos en conjunt els diferents preus contradictoris tramitats i proposats:
a) En relació als preus contradictoris identificats com 01.01; 01.02; 01.03 i 02.01: es tracta d’una
modificació de preus de partides existents però no ben calculades, derivades d’un error de redacció del projecte (art.107.1.a) TRLCSP) que suposa un increment del preu del contracte inicial de 14.747,06€ (12.187,65€ + IVA) i representa una modificació del 12,5970% del preu inicial del contracte :
1. Partida 01.01 per subministrament i col·locació de porta RF60 de fusta de 87x216 amb un
preu de 1.279,49€/ut.
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2. Partida 01.02 per subministrament i col·locació de porta RF60 de fusta de dos fulles
130x218 amb un preu de 1.853,54€/ut.
3. Partida 01.03 per subministrament conjunt porta entrada 352x219 amb un preu de
4.630,42€/ut.
4. Partida 02.01 d’instal·lació de línies i tèrmics amb un preu unitari de 2.860,00€.
b) De la resta de modificacions detallades en l’informe de la Direcció, i analitzades en l’informe
tècnic, no es detalla si suposen o no un cost afegit al contracte inicial, o bé si queda compensat amb alguna altra partida que no s’hagi executat. Resta pendent, doncs, que s’aporti
aquesta justificació abans de poder analitzar amb detall i, eventualment, aprovar les modificacions descrites.
c) En relació al preu contradictori anomenat PC11, de reubicació de les unitats externes i la seva
col·locació en el pati posterior i terrat per evitar estar exposades a la vista, per un import de
2.179,74€, que representa un increment del 1,8619% del preu inicial del contracte.
S’informa favorablement la modificació de contracte que suposen aquests nous preus contradictoris,
ja que d'una banda no supera el límit del 50% del valor inicial del contracte; i de l'altra, no es considera essencial en tant que no hagués permès la selecció de candidats o l'acceptació d'una oferta diferents, ni tampoc es considera que hagués atret a més participants. Així mateix, no altera l'equilibri
econòmic del contracte en benefici del contractista de manera no prevista inicialment; ni amplia de
cap manera l'àmbit del contracte; per la qual cosa, s'informa favorablement la seva aprovació, prèvia
acreditació en l'expedient de l'existència de crèdit adequat i suficient.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Donar trasllat al contractista de la proposta de preus contradictoris Partida 01.01, partida
01.02, partida 01.03, 02.01, i PC 11 originats per manca de previsions en projecte, per tal en el termini
de 3 dies manifesti la seva conformitat, entenent que es tracta de PEM.
Segon.- Requerir a la Direcció Facultativa de l’obra que, en un termini màxim de 5 dies, justifiqui les
altres modificacions proposades en el següent sentit:
A.1) Definir i valorar el cost econòmic de les modificacions executades.
I.- Pel canvi de la ubicació del rentamans del bany per a persones amb mobilitat reduïda degut
a les mides reals de l’obra per tal que compleixi la normativa.
II.- Per mantenir l’obertura entre la sala d’actes i els lavabos (que no apareixia a l’aixecament
de l’estat actual) per tal de donar màxima flexibilitat d’usos a l’equipament o proposar una alternativa que resolgui la manca de compliment de la normativa d’accessibilitat i valorar-la.
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III.- Per canviar les balconeres que donen accés als balcons per finestres amb un ampit d’obra
a la part inferior.
IV.- Pel que fa a la distribució dels espais interiors, a l’executar la llosa de formigó es va haver
de desmuntar una mampara divisòria que separava l’aula 01 amb la sala de reunions. Així
doncs queda una gran sala amb obertures a les dos façanes i quan es necessiti es podrà dividir
amb sistemes d’envans lleugers o separacions tipus mampares.
V.- Per la millora de la il·luminació natural de l’escala s’ha eliminat el tancament i l’escala que
pujava a la coberta i en el seu lloc s’ha muntat un marc fixe i una finestra que permet l’accés a
la coberta per a manteniment i proposta de instal·lació d’algun mitjà que permeti l’accés al
terrat per portar a terme les tasques de manteniment d’una forma segura i eficaç per salvar
l’alçada existent.
A.2) Per tal que l’edifici sigui apte a l’ús públic previst per destinar-lo a hotel d’entitats, caldrà la Justificació de la normativa d’accessibilitat, pel que fa a les modificacions executades relatives a la modificació de la situació de la porta de l’escala als lavabos, i el nou traçat dels graons i replans d’escala.
A.3) Presenti els plànols alçat i/o detalls de la façana i fusteria modificada, amb els que caldrà
sol·licitar l’informe a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona.
Tercer.- Informar a la D.F. que no procedeix tractar com a modificacions de contracte les actuacions
següents:
C.1) El tapiat de la porta dels lavabos de la planta segona de manera que al seu lloc quedi instal·lada
una porta, tal com ja existia en l’estat actual, la qual pugui esser tancada amb pany i clau o cadenat
per evitar el seu accés, en principi.
C.2) L’aprovació d’un preu contradictori per la nova balconera a instal·lar de la sala d’actes, situada a
la planta baixa, i sense que suposi cap increment econòmic de pressupost, atès que és una partida ja
inclosa i valorada en el projecte.
C.3) La porta de l’entrada principal ja venia definida i valorada en el projecte, pel que no queda justificada la necessitat de modificació de les característiques estètiques de la mateixa que ja estava informada favorablement per CT de Patrimoni, més enllà que s’acabi aprovant un preu contradictori
segons justificació de preus unitaris del material ja detallat en la part expositiva de l’informe tècnic.
Quart.- Aprovar la nova proposta de distribució executada en planta baixa i pis, considerant les necessitats funcionals de compartimentació imprescindibles que finalment se li vulguin atorgar a
l’edifici com hotel d’entitats.
Cinquè.- Notificar el present acord a la Direcció facultativa amb trasllat dels informes tècnics i jurídic
emesos.
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5. Assumptes econòmics
5.1

TEMA: aprovació de factures sense aprovació de despesa prèvia
Antecedents
Vista la relació comptable d’obligacions i propostes de manaments de pagaments , que ha emès l’
intervenció Municipal
H/2019/1 d'import 10374,89 Euros
Atès que la intervenció posa de manifest que no s’ha efectuat la reserva de crèdit adient, i per tant
s’haguessin hagut de tramitar el corresponent expedient de contracte menor.
Vist que hi ha factures enregistrades a l’ajuntament corresponent a serveis prestats per tercers que
tenien contracte però que aquest ha final itzat.
Vist que els serveis s’han prestat efect ivament, 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 contract ista,
Atesa l’existència de crèdit adequat i suficient.
Vista la conformitat atorgada a les factures.
Fonament de Dret:
Base 21 de les d’execució del pressupost 2018.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
CONVALIDAR l’acte d’aprovació de les despeses , reconèixer les obligacions i aprovar les factures
corresponents a la relació de factures amb número :
-H2019/1 per import de 10.374,89 euros.
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6. Assumptes de tràmit
6.1

TEMA: Altes concessió ús nínxol cement iri nou

Antecedents de fet:
Vist que durant l’any 2018 i el 2019 s’ha concedit el dret d’ús del nínxols números 107 fins al 110 de la
plataforma B, Sector Sud del cement iri nou d’Anglès.

Fonaments de dret
Primer.- Reglament del cement iri municipal vigent, aprovat i publicat en el BOP número 21, data 30
de gener del 2008.
Segon.- OOFF 2018, ordenança número 10 de taxa de conservació cement iri i serveis fúnebres i
concessions
Tercer.- L'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en virtut de la
delegació efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 172 de 19 de juny de 2015 i donat compte al Ple de 23
de juny de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir el dret funerari d'ús a 50 anys des de la data d’expedició, mitjançant rigorós ordre
garant int la cont inuïtat amb l'adjudicació anterior, de la Plataforma B, Sector Sud, de la següent
relació de t itulars, amb efectes retroact ius des de la data d’expedició que hi consta:

Nínxol del cementiri nou

Titular

DNI

Plataforma B - Sector Sud

Data
expedició

107

Mª D. D. l. T. F.

***3933**

27.05.2018

108

D.S. R.

***4630**

18.06.2018
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109

J. S.R.

***1771**

26.12.2018

110

J. C. G.

***6451**

31.01.2019

Segon.- Aprovar la liquidació de les taxes a cadascú dels t itulars següents:
- Article 6e Quota tributària de concessions a 50 anys de concessió funerària de nínxol model
actual............................................................................................................................................769,
10 €
- Epígraf 4, apartat 1r- concessió títol funerari..........................................................................41,50 €
- Conservació i manteniment .........................................................................................17.20 €/ anual
Es posa de manifest que ja s’ha cobrat la taxa de concessió d’ús i la de l’emissió del títol.

Tercer.- Not ificar el present acord a la interessat/da a fi d’informar-lo que anualment haurà de pagar
la taxa de conservació i manteniment i que si ho considera oportú pot sol·licitar la domiciliació al
servei de recaptació del Consell Comarcal de la Selva.

Quart.- Donar trasllat al departament de tresoreria de l’Ajuntament i al Servei de recaptació del
Consell Comarcal de la Selva per tal de donar d’alta la taxa de conservació i manteniment
corresponent als nínxols del cement iri nou amb efectes retroact ius de la data de la seva emissió.

6.2

TEMA: Canvi de t itular del nínxol 70, de la Plataforma A, Sector Sud

Antecedents de fet:
Vist l'escrit de data 11 de febrer de 2019 amb RE 2019010347, on el Sr. J. P.B. amb número de DNI
***6793**, el Sr. F. P. B. amb DNI ***7241**, Sr. M.P. B. amb DNI ***8219** i la Sra. R. P. B. amb
DNI ***9728** manifesten que són fills de la difunta M. B. P. i sol·liciten el canvi de t itularitat del
nínxol núm.70, 2n de la plataforma A, sector Sud a favor del Sr. J. P. B..
Vist que els interessats amb la sol·licitud acompanyen còpia del títol de concessió d’ús sobre el nínxol
de la Plataforma A, Sector Sud.
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Fonaments de dret
Primer.- Reglament del cement iri municipal vigent, aprovat i publicat en el BOP numero 21, data 30
de gener del 2008.
Segon.- L'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en virtut de la
delegació efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 172 de 19 de juny de 2015 i donat compte al Ple de 23
de juny de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Acceptar la voluntat dels interessats i concedir el canvi de t itular del nínxol número 70, 2n
de la Plataforma A, Sector Sud a favor del Sr. J. P. B. amb DNI ***6793
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa següent:
Epígraf 4, apartat
1r- concessió títol funerari...............................................................................41,50€
2n – Traspàs concessió títols funeraris ........................................................30,00€
I que haurà de fer efect iu a qualsevol ent itat bancària de la vila, i presentar el just ificant als serveis
de secretaria, per a l'obtenció del nou títol.
TERMINIS D'INGRÉS
Art. 62.2 Llei General Tributària 58/2003 de 17 de desembre
a) Si la not ificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la not ificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat
hàbil següent
b) Si la not ificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l'últ im de cada mes, des de la data de
recepció de la not ificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a
l'immediat hàbil següent, passats els terminis assenyalats l'ingrés serà exigit per procediment
execut iu.
FORMA DE PAGAMENT
Transferència bancària a qualsevol dels comptes de l’Ajuntament d’Anglès que es relacionen a
cont inuació:
12 de 25

CaixaBank
CaixaBank
B. Santander
BBVA
B. Sabadell

ES52 2100 0658 0902 0000 4453
ES42 2100 8109 5322 0003 6677
ES23 0049 0497 2722 1081 0013
ES79 0182 5595 4402 0017 0071
ES50 0081 0222 6600 0120 6427

Tercer.- Not ificar el present acord als interessats indicant la conveniència de domiciliar l'import del
rebut anual a la Gest ió tributària del Consell Comarcal.
Quart.- Comunicar el present acord a la gest ió tributària del Consell Comarcal i al Departament
Municipal de Tresoreria per al canvi de t itular.

6.3

TEMA: Llista provisional d'admesos i exclosos del procediment select iu per la formació d’una borsa de
treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’auxiliar administrat iu.

Antecedents
Vista la publicació en el BOP número 5 de 8 de gener de 2019, de les bases del procediment select iu
per la formació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’auxiliar
administrat iu.
Vist que a dia 6 de febrer de 2019 va finalitzar el termini de presentació de documentació per als
aspirants al procés select iu.
Fonaments de dret
- L’òrgan competent per adoptar la present resolució és per delegació de l’alcaldia a la Junta de
Govern Local en virtut dels apartats g), h) i s) de l’art icle 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local i la LRBRL- i 53.1-h), i) i u) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril -TRLMRLC- i el Decret de 172
de 129 de juliol de 2015, la qual es va donar compte en sessió plenària de data 23 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
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Primer. – Aprovar provisionalment el llistat d'aspirants admesos i exclosos següents:
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ASPIRANTS ADMESOS

RE

Cognoms

Nom

DNI

00125

Ap. Se.

Ne. Ro

*****682J

00205

Ba. de Ca.

Mo.

*****383G

00225

Ma. Ro.

Nu.

*****791B

00255

Te. An.

Ro.

*****837N

10008

Ba. Bo.

Mi.

*****248Z

10034

Go. Mu.

Ev. Ma.

*****809S

10110

Va. Pa.

Si.

*****816H

10152

Di. Ca.

Da.

*****255A

10196

To. Se.

Yo.

*****504B

10200

Bu. Ma.

Ge.

*****875R

10202

de Bo. Ju.

El.

*****688Y

10207

Tu. Ga.

Si.

*****675R

10232

Ga. Di.

Ca.

*****480A

10246

Gu. Ga.

Ma.

*****040R

10310

Sa. Me.

Fr.

*****011F
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ASPIRANTS ADMESOS QUE HAURÀN DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ o portar el
certificat del nivell requerit a les bases :
RE

Cognoms

Nom

DNI

10100

Co. Ji.

Cr.

*****625W

10166

Ru. Bu.

Ma. As.

*****921M

10167

Be. Be.

Ev. Ma.

*****648N

10226

Bl. La.

Mo.

*****537P

10235

Cr. Sa.

An.

*****086A

ASPIRANTS EXCLOSOS:
RE

Cognoms

Nom

DNI

Motiu

00164

Ro. Ju.

Ma.

*****660Q Manca acceptació de les bases i declaració
responsable.

00236

Ca. Bl.

Ed.

*****371C

Manca acceptació de les bases i declaració
responsable.
Manca fotocopia del DNI.

00264

Fa. Se.

Mò.

*****088C

No és mot iu d’exclusió: manca cert ificat
nivell C1 de català.

00014

Su. Ma.

Ro

*****449C

Manca acceptació de les bases i declaració
responsable.

10012

Ru. Ri.

An.

*****779Z

Manca declaració responsable.

10032

Ba. No.

An.

*****753P

Manca acceptació de les bases.

10098

Pe. Ce.

Io.

*****769J

Manca acceptació de les bases.

10107

Lo. Re.

Nu.

*****415B

Manca acceptació de les bases i declaració
responsable.

10108

Se. Mi.

Cr.

*****092Z

Manca acceptació de les bases.
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10126

Ca. Ot.

Jo.

*****989C

Manca acceptació de les bases i declaració
responsable.

10169

Ro. Go.

Nu.

*****849G

Manca acceptació de les bases i declaració
responsable.

10172

Pe. Ma.

Ra.

*****543G

Manca acceptació de les bases.

10224

Vi. Ca.

Xa.

*****594A

10225

Gu. Ma.

Fa.

*****858V

Manca acceptació de les bases, declaració
responsable
No és mot iu d’exclusió: manca cert ificat
nivell C1 de català.
Manca acceptació de les bases i declaració
responsable.
Manca currículum vitae i t itulació exigida.

10233

10248

At. Pe.

Ro. Pe.

Ma.

La.

*****064A

*****370C

No és mot iu d’exclusió: manca cert ificat
nivell C1 de català.
Manca fotocopia DNI, currículum vitae i
t itulació exigida.
No és mot iu d’exclusió: manca cert ificat
nivell C1 de català.
Manca acceptació de les bases, declaració
responsable.

10249

Ha.

Ib.

*****577F

No és mot iu d’exclusió: manca cert ificat
nivell C1 de català.
Manca fotocopia DNI.

10252

Mu. Sa.

Mi.

*****973J

10264

Pl. Au.

La.

*****241J

Manca acceptació de les bases, declaració
responsable.

10266

Ma. Pr.

Is.

*****839J

Manca acceptació de les bases, declaració
responsable.

10271

Mu. Pl.

Me.

*****099M

Manca acceptació de les bases, declaració
responsable.
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No és mot iu d’exclusió: manca cert ificat
nivell C1 de català.

Segon.- Concedir un termini de deu dies hàbils per tal que els aspirants exclosos puguin formular les
reclamacions o esmenar els defectes que hagin mot ivat la seva exclusió, en cas contrari s'entendrà
que els aspirants exclosos renuncien a presentar-se a aquesta convocatòria.
Tercer.- Transcorregut el termini per formular les reclamacions i resoltes les mateixes, es farà públic
el llistat definit iu d'admesos i exclosos, que serà publicat a la web d'aquesta Corporació, així com el
lloc, data i hora per a la realització del primer exercici del procés de selecció.
Quart.- Publicar aquesta resolució a l’e-tauler i al web de la Corporació www.angles.cat.
Cinquè.- Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors pel seu interès i
efectes oportuns.

6.4

TEMA: Llista provisional d'admesos i exclosos del procediment selectiu per seleccionar un/a tècnic/a
d’administració general grup A, subgrup A1.
Antecedents
Vista la publicació de les bases del procediment selectiu per seleccionar un/a tècnic/a d’administració
general, grup A, subgrup A1, i per la confecció d’una borsa de treball d’aquesta categoria, en el BOP
número 5 de 8 de gener de 2019.
Vist que a dia 6 de febrer de 2019 va finalitzar el termini de presentació de documentació per als
aspirants al procés select iu.
Fonaments de dret
- L’òrgan competent per adoptar la present resolució és per delegació de l’alcaldia a la Junta de
Govern Local en virtut dels apartats g), h) i s) de l’art icle 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local i la LRBRL- i 53.1-h), i) i u) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril -TRLMRLC- i el Decret de 172
de 129 de juliol de 2015, la qual es va donar compte en sessió plenària de data 23 de juny de 2015.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:

Primer. – Aprovar provisionalment el llistat d'aspirants admesos i exclosos següents:

ASPIRANTS ADMESOS
RE

Cognoms

Nom

DNI

00126

Ap. Se.

Ne. Ro.

*****682J

00245

Ba. Lo.

Ma. De la Sa.

*****932L

00568

Al. Fe.

Nu.

*****998G

10205

De Bo. Ju.

El.

*****688Y

10230

Ro. So.

Ol.

*****402V

ASPIRANTS EXCLOSOS:
RE

Cognoms

Nom

DNI

Motiu

00343

Pe. Pu.

El.

*****149Y

Manca acceptació de les bases i declaració
responsable.

00358

Po. Ma.

Jo.

*****124V

Manca acceptació de les bases.

00370

Lo. Pe.

Da.

*****602Q

Manca acceptació de les bases.

10067

Pa. He.

La.

*****043G

Manca acceptació de les bases.

10259

Es. Co.

Jo.

*****821R

Manca acceptació de les bases i declaració
responsable.

10270

Ma. Pr.

Is.

*****839J

Manca acceptació de les bases i declaració
responsable.
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Segon.- Concedir un termini de deu dies hàbils per tal que els aspirants exclosos puguin formular les
reclamacions o esmenar els defectes que hagin mot ivat la seva exclusió, en cas contrari s'entendrà
que els aspirants exclosos renuncien a presentar-se a aquesta convocatòria.
Tercer. – Designar el següent tribunal per a dur a terme les proves de selecció dels aspirants:
President:
Titular: Leonor Martínez Lacambra, interventora de l’Ajuntament d’Anglès.
Suplent: Montse Surinyac Noguer, Tresorera Consell Comarcal de la Selva.
Vocals:
Titular: Anna Gairi Ramos, TAG de serveis econòmics de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Suplent: Elia Massó Tamayo, secretària-interventora de Riudellots de la Selva.
Titular: Dolors Jordan Moreno, cap intervenció tributària de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
Suplent: Sara Jordà Cases, secretària de Vilobí d’Onyar.
Secretària:
Titular: Sandra Pinos Martínez, Secretària de l’Ajuntament d’Anglès.
Suplent: Eugènia Iglesias Berini, TAG de l’Ajuntament d’Anglès.
Quart.- Concedir un termini de deu dies hàbils als aspirants, per si concorren causes d'abstenció i
recusació dels membres del Tribunal tal i com estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de regim jurídic del sector públic.
Cinquè.- Transcorregut el termini per formular les reclamacions i resoltes les mateixes, es farà públic
el llistat definit iu d'admesos i exclosos, que serà publicat a la web d'aquesta Corporació, així com el
lloc, data i hora per a la realització del primer exercici del procés de selecció.
Sisè.- Publicar aquesta resolució a l’e-tauler i al web de la Corporació www.angles.cat.
Setè.- Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors pel seu interès i
efectes oportuns.

6.5

20 de 25

TEMA: Llista provisional d'admesos i exclosos del procediment select iu per seleccionar un/a tècnic/a de
gest ió d’administració general, grup A, subgrup A2.
Antecedents
Vista la publicació en el BOP número 5 de 8 de gener de 2019, de les bases del procediment select iu
per seleccionar un/a tècnic/a de gest ió d’administració general, grup A, subgrup A2, i per la confecció
d’una borsa de treball d’aquesta categoria.
Vist que a dia 6 de febrer de 2019 va finalitzar el termini de presentació de documentació per als
aspirants al procés select iu.
Fonaments de dret
- L’òrgan competent per adoptar la present resolució és per delegació de l’alcaldia a la Junta de
Govern Local en virtut dels apartats g), h) i s) de l’art icle 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local i la LRBRL- i 53.1-h), i) i u) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril -TRLMRLC- i el Decret de 172
de 129 de juliol de 2015, la qual es va donar compte en sessió plenària de data 23 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer. – Aprovar provisionalment el llistat d'aspirants admesos i exclosos següents:

ASPIRANTS ADMESOS
RE

Cognoms

Nom

DNI

00127

Ap. Se.

Ne. Ro.

*****682J

00244

Ba. Lo.

Ma. de la Sa.

*****932L

00359

Po. Ma.

Jo.

*****124V

00379

Ca. Cu.

An.

*****551G
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00068

Pa. Co.

Ed.

*****183G

10204

de Bo. Ju.

El.

*****688Y

10229

Mo. Es.

Es.

*****413N

10257

Su. Ru. de la He.

Ju.

*****229F

10309

Sa. Me.

Fr.

*****011F
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ASPIRANTS ADMESOS QUE HAURÀN DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ o portar el
certificat del nivell requerit a les bases :
RE

Cognoms

Nom

DNI

00005

Pu. Co.

Se.

*****640G

10168

Be. Be.

Ev. Ma.

*****648N

ASPIRANTS EXCLOSOS:
RE

Cognoms

Nom

DNI

Motiu

00151

Ja. Ka.

Ou.

*****331T

Manca acceptació de les bases i declaració
responsable.

00165

Ro. Ju.

Ma

00224

Ca. To.

Gl.

00269

Ro. Pu.

Ma. As.

*****660Q Manca acceptació de les bases i declaració
responsable.
Manca acceptació de les bases i declaració
*****371C
responsable.
*****309K Manca acceptació de les bases.

00340

Ba. Pe.

Ad.

*****550K

Manca acceptació
currículum vitae.

00344

Pe. Pu.

El.

*****149Y

Manca acceptació de les bases i declaració
responsable.

00363

Pa. Vi.

Va.

*****024V

Manca acceptació de les bases i declaració
responsable.

00007

Ar. Ba.

Ta.

*****304Y

Manca fotocopia DNI, acceptació de les
bases i declaració responsable.

00069

Pa. He.

La.

*****043G

Manca acceptació de les bases.

10101

Pl. Au.

La.

*****241J

Manca acceptació de les bases.

10184

Bi. Sa.

Mi.

*****031Y

Manca acceptació de les bases.

10259

Es. Co.

Jo.

*****821R

Manca acceptació de les bases i declaració
responsable.
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de

les

bases

i

10260

Jo. Pr.

Ge.

*****177W

Manca declaració responsable i currículum
vitae.

10261

Ra. Ro.

Cl.

*****791T

Manca acceptació de les bases, declaració
responsable i cert ificat de nivell de català.

10267

Ma. Pr.

Is

*****839J

Manca acceptació de les bases i declaració
responsable.

Segon.- Concedir un termini de deu dies hàbils per tal que els aspirants exclosos puguin formular les
reclamacions o esmenar els defectes que hagin mot ivat la seva exclusió, en cas contrari s'entendrà
que els aspirants exclosos renuncien a presentar-se a aquesta convocatòria.
Tercer. – Designar el següent tribunal per a dur a terme les proves de selecció dels aspirants:
President:
Titular: Sandra Pinos Martínez, Secretària de l’Ajuntament d’Anglès.
Suplent: Sandra Valldaura Lacambra, secretària de l’Ajuntament d’Amer.
Vocals:
Titular: Imma Parramon Burch, Secretària-interventora de l’Ajuntament de Sant Julià de Llor i Bonmatí .
Suplent: Anna Linares Bravo, secretària Ajuntament de Bescanó.
Titular: Eugènia Iglesias Berini, TAG de l’Ajuntament d’Anglès.
Suplent: Sara Jordà Casses, secretaria-interventora de Vilobí d’Onyar.
Secretària:
Titular: Sandra Vila Llapart, funcionària de l’Ajuntament d’Anglès.
Suplent: Marta Riera Puig, funcionària de l’Ajuntament d’Anglès.

Quart.- Concedir un termini de deu dies hàbils als aspirants, per si concorren causes d'abstenció i
recusació dels membres del Tribunal tal i com estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de regim jurídic del sector públic.
Cinquè.- Transcorregut el termini per formular les reclamacions i resoltes les mateixes, es farà públic
el llistat definit iu d'admesos i exclosos, que serà publicat a la web d'aquesta Corporació, així com el
lloc, data i hora per a la realització del primer exercici del procés de selecció.
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Sisè.- Publicar aquesta resolució a l’e-tauler i al web de la Corporació www.angles.cat.
Setè.- Comunicar la present resolució als representants legals dels treballadors pel seu interès i
efectes oportuns.

7. Assumptes urgents.
-

I, no havent-hi més assumptes per a tractar, el Sr. 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,

Astrid Desset Desset

Eugènia Iglesias Berini

25 de 25

