IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 3
.: Caràcter : ordinària
.: Tipus: Junta de Govern local
.: Data : 7 de febrer de 2019
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici: 20:01 hores
.: Hora d'acabament: 20:30 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 tinent d'alcalde
Sr. Antoni Franco Caballé, 3r tinent d'alcalde

ORDRE DEL DIA:
Temes a tractar:
1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3. Contractació
4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
5. Assumptes econòmics.
6. Assumptes de tràmit
7. Assumptes urgents.
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1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.

TEMA: Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

Un cop llegida, s'aprova l’acta número 2 de 17 de gener de 2019, per unanimitat dels assistents.

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

3. – Contractació
3.1

TEMA: Contracte de subministrament i instal·lació dels tancaments de la nau tallers de la Burés (Fase IV)
mitjançant procediment negociat sense publicitat – Declarar desert.
Antecedents
Primer.- Mitjançant acord de la Junta de Govern local de data 17 de gener de 2019, es va aprovar l’expedient
per a la contractació del subministrament i instal·lació dels tancaments de la Nau tallers de l’antiga fàbrica
Burés (Fase IV) segons memòria valorada de data febrer de 2018, aprovant a l’efecte els plecs de clàusules
administratives particulars que havien de regir-lo.
Segon.- Es va tramitar invitació a tres empreses capacitades per l’execució del contracte, a fi que formulessin
les seves respectives ofertes en el termini establert en el plec, que finalitzava el dia 01 de febrer de 2019.
Tercer.- Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 05 de febrer de 2019 per la qual es proposa declarar
deserta la licitació del contracte de subministrament i instal·lació dels tancaments de la nau dels tallers de
l’antiga fàbrica Burés degut a que la única empresa presentada s’ha hagut d’inadmetre ja que dins del sobre
únic presentat no s’ha inclòs la declaració responsable, no essent aquest un defecte esmenable.
Fonaments de Dret
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De conformitat amb el previst a la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic – LCSP 2017-, la Junta de Govern Local és l’òrgan de contractació competent per
delegació de l’Alcaldia, segons Decret de 19 de juny de 2015 del que es va donar compte al Ple de 23 de juny
de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Inadmetre l’oferta presentada pel Sr. Joan Parramon Reus, amb NIF: 77919597J degut a que dins
del sobre únic presentat, no s’ha inclòs la declaració responsable, no essent aquest un defecte esmenable.
SEGON.- Declarar deserta la licitació del contracte de subministrament i instal·lació dels tancaments de la
nau dels tallers de l’antiga fàbrica per no existir cap oferta que es pugui admetre al procediment.
TERCER.- Notificar la present resolució a licitador que ha presentat la oferta.
QUART.- Publicar la present resolució a la plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
4.1

TEMA: Expedient núm. 07/2019 de contractació menor del servei per redactar projecte elèctric per legalitzar la
instal·lació elèctrica, projecte tècnic execut iu per la instal·lació elèctrica i la instal·lació de telecomunicacions, i la
direcció facultat iva de l’execució de la instal·lació elèctrica i la instal·lació de telecomunicacions de l’Hotel
d’Entitats
Antecedents
1r Proposta de despesa emesa per l’Àrea d’Urbanisme de data 28 de gener de 2019, es comprova, a l’efecte
de l’article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, que no
s’altera l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i que el contractista
no ha subscrit més contractes menors que individual o conjuntament superin l’import de 15.000 euros.
2n Informe de necessitat emès per aquesta Alcaldia, de data 28 de gener de 2019 (art. 118.1 LCSP 2017).
3r Consta a l’expedient 3 pressupostos aportats per les següents empreses:
VIÑAS ENGINYERIA I SERVEIS, SL:

Import total (sense IVA): 3.782,00€

David Culubret Matas:

Import total (sense IVA): 4.415,00€

DEEM ENGINYERS:

Import total (sense IVA): 3.450,00€

4t Consta a l'expedient l'acreditació de l’existència de crèdit adequat suficient a l'aplicació pressupostària
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Fonaments de dret
L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de Govern Local per delegació de l’Alcaldia en
virtut d'allò disposat a l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, i del Decret de delegacions de 19 de juny de 2015 del que es va donar comptes al Ple del dia 23 de juny del mateix any.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Adjudicar el contracte menor de serveis al contractista DEEM ENGINYER (Enric Simon Madrenas),
NIF 40311490B, per un import de 4.174,50 euros (3.450,00€, i 724,50€ d’IVA), per presentar les millors
condicions econòmiques. Les tasques que inclou la contractació son:


Redacció del projecte elèctric per legalitzar la instal·lació elèctrica



Redacció del projecte tècnic execut iu per la instal·lació elèctrica i la instal·lació de telecomunicacions



Direcció facultat iva de l’execució de la instal·lació elèctrica i la instal·lació de telecomunicacions,

El termini per la presentació dels projecte és d’un mes a comptar des de la rebuda del present acord
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de la contractació de l’esmentat servei amb càrrec a
l’aplicació 933 63200 “Pla de Barris Hotel d’Entitats” del vigent Pressupost municipal.
TERCER.- Un cop realitzat el servei, i després de les oportunes comprovacions, el pagament s’efectuarà contra presentació de factura per l’adjudicatari davant el corresponent registre administratiu a l’efecte de la seva
remissió a la unitat tramitadora, en el termini de 30 dies des de la prestació dels serveis.
QUART.- Publiqui’s el contracte menor al Perfil de Contractant en la forma prevista a l’article 63.4 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-, comprenent la informació a publicar
el seu objecte, durada, l’import d’adjudicació, inclòs l’IVA, i la identitat de l’adjudicatari.
CINQUÈ.- Els treballs es realitzaran sota la supervisió de l’enginyer municipal Xavier Serra, que exercirà les
facultats del responsable del contracte.
SISÈ.- Notifiqui’s la present resolució al contractista adjudicatari, amb indicació dels recursos que siguin procedents.
SETÈ.- Comunicar la present resolució al departament d'intervenció, així com al responsable del contracte.

4.2

TEMA: Aprovació de la certificació núm.1 de les obres de reforma dels lavabos del CEIP Pompeu Fabra

Antecedents
1.Vist l'expedient de contractació de les obres de reforma del lavabos del CEIP Pompeu Fabra, a favor de la
mercantil PERE BOADA COMAS, SL, amb CIF B17320268, la qual va resultar l’adjudicatària de les obres per
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un import total de 79.860,00 Euros (66.000.00€ + 21% IVA 13.860,00€)
2. Vista la certificació d'obra núm. 1 presentada per la mercantil PERE BOADA COMAS, SL

en data 22 de

gener de 2019 i RE núm.000392-2, per un import de 31.906,27€ corresponent a les obres realitzades durant el
mes de desembre de 2018. S'adjunta la factura núm. 2181043 del mateix import. La data de la factura és
31.12.18 i RE núm. 000027-2 de 3 de gener de 2019.
3. Vista la conformitat de la direcció facultativa Sr. Adrià Pla Coll al pagament de la certificació, de data 21 de
desembre de 2018
4. Vist l'informe tècnic de conformitat de l’arquitecta tècnica municipal de data 30 de gener de 2019 relatiu a
la certificació d’obra núm. 1 presentada per la mercantil PERE Boada Comas, SL
Fonaments de dret
L’òrgan competent per la tramitació de l’aprovació de les despeses de les obres de reforma dels lavabos del
CEIP Pompeu Fabra, és la Junta de Govern, per delegació Decret d’alcaldia de 19 de juny de 2015, que es va
donar compte al plenari de 23 de juny del mateix any.
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.1 de data 21 de desembre de 2018, per un import de 31.906,27€
IVA inclòs, corresponent a les obres efectuades durant el mes desembre pels conceptes que consten a la
mateixa.
Segon.- Aprovar la factura número 2181043 de 21 de desembre de 2018, per import de 31.906,27 Euros
(26.368,82€ + 5.537,45€ d’IVA) de l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida 32363200 “conservació i
millores Pompeu” del pressupost vigent.
Tercer.- Notificar el present acord a les persones interessades, i al departament d'intervenció i pel seu
coneixement i efectes.

4.3

TEMA: Operació jurídica complementària del compte de liquidació de les obres de rehabilitació dels habitatges
del carrer Fàbriques en el marc de l'Àrea de Regeneració i Rehabilitació Urbana (ARRU), en relació a la finca del
Carrer Fàbriques
5 de 14

Antecedents
1.- Per Acord de Junta de Govern Local de data 18 de desembre de 2018 es va aprovar definitivament el
compte de liquidació de l’actuació de l'Àrea de Regeneració i Rehabilitació Urbana (ARRU), tenint en compte
les deduccions de relatives als drets de reallotjament reconeguts a diferents propietaris.
2.- En relació a la finca situada al carrer Fàbriques 18, 2a-1ª, es va aprovar el següent:

PIS

PROPIETARI

Fàbriques, 18 2n 1a A.M

Quota (€)

Reallotjament a compensar (€)

Quota final (€)

1.771,19

- 500

1.271,19

3.- Amb posterioritat a l’adopció d’aquell acord, el Sr. A. M. no ha pogut trobar allotjament temporal per la
qual cosa finalment s’ha reallotjat en el pis propietat de l’Ajuntament d’Anglès, situat al carrer Verneda 63, i
segons contracte d’arrendament s’acorda que el pagament del lloguer es satisfarà conjuntament amb la
quota de l’ARRU, tal com estava inicialment previst.
4. Vista la nota simple del Registre de la Propietat de 25 de gener de 2019 en la que s’acredita que el Sr.
Marouan continua essent el propietari de la finca registral 3242.
Fonaments de Dret
I.- D’acord amb l’article 168.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei d’urbanimse, les Operacions jurídiques complementàries i modificacions dels projectes
dereparcel·lació, quan la rectificació tingui per objecte la distribució entre totes o alguna de les finques resultants de la seva responsabilitat provisional per al pagament de les despeses d'urbanització i les altres del projecte o l'alteració de la seva quantia, la tramitació de l'expedient es limita a la notificació a les persones interessades, sense que calgui sotmetre l'acord a nova informació pública.
II.- L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern Local per delegació expressa del
Ple en l’acord de data 21-06-18.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’operació jurídica complementària consistent en la modificació de la quota corresponent a
la finca del Carrer Fàbriques 18, 2n-1a, que al tornar a acumular els 500€ compensats a la quota inicial, queda
de la següent manera:
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PIS

PROPIETARI

Fàbriques, 18 2n 1a A. M.

Quota

Reallotjament a Pagament del lloguer Quota

final

inicial (€) compensar (€)

temporal

(€)

1.771,19

+ 500

1.771,19€

- 500 (1.271,19)

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat, i al Consell Comarcal de la Selva, als efectes oportuns.
TERCER.- Donar comptes del present acord en la propera sessió plenària que es realitzi.

4.4

TEMA: Aprovació de la certificació núm.1 de les obres de rehabilitació dels edificis del carrer Fàbriques, 5-19 i 818, Àrea de regeneració i renovació urbana “colònia Burés” per un import total de 423.500,00€ (IVA inclòs) .
Antecedents
1. Vist l'expedient de contractació de les obres de favor de la mercantil PERE BOADA COMAS,SL, amb NIF
B17320268, la qual va resultar l’adjudicatària de les obres per un import total de 423.500,00€ ( 350.000,00 +
73.500,00 d’IVA)
2. Vista la certificació d'obra núm. 1 presentada per la mercantil PERE BOADA COMAS, SL en data 18 de
gener de 2019 i RE 364-2, per un import de 105.125,84€ corresponent a les obres realitzades durant el mes
d’octubre de 2018.
S'adjunta la factura núm. 2181035 de data 10.11.2018 del mateix import, i amb la conformitat de la direcció
facultativa al pagament de la certificació, de data 9 de novembre de 2018.
4. Vist l'informe tècnic de conformitat de l’arquitecte municipal de data 7 de febrer de 2019, relatiu a la
certificació d’obra núm. 1 presentada per la mercantil PERE BOADA COMAS, SL
5. Atès que l’òrgan competent per l’adopció del present acord és la Junta de Govern, d’acord amb allò que
estableix la disposició 2a de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic.
Fonaments de dret
Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del sector públic, el qual es transposa l’ordenament jurídic
espanyol a les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
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PRIMER.- Aprovar la certificació d'obra núm. 1 de data 9 de novembre de 2018, per un import de
105.125,84€ corresponent a les despeses efectuades durant el mes d’octubre pels conceptes que consten a la
mateixa i reconèixer l'obligació de la despesa a l'empresa adjudicatària amb càrrec a la partida corresponent
del pressupost ordinari vigent.
SEGON.- Donar compte de l’aprovació de la 1a certificació de rehabilitació dels edificis del carrer Fàbriques,
5-19 i 8-18,en el proper Ple municipal.
TERCER.- Donar trasllat del present acord a les persones interessades, al departament d'intervenció i al
departament de subvencions, pel seu coneixement i efectes.

5. Assumptes econòmics
6. Assumptes de tràmit
6.1

TEMA: Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès 2019

Antecedents de fet
Primer.- 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.
Segon.- La Junta de Govern Local en data 16 de febrer de 2017, va acordar la convocatòria d'ajudes per la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès, publicades al BOP número 48 de 9 de març de 2017.
Tercer.- El Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 30 de maig de 2017, va aprovar definitivament la modificació de les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació de façanes, publicades al BOP número
141 de 24 de juliol de 2017.
Quart.- La Junta de Govern Local en data 4 de gener de 2018, va acordar la convocatòria d'ajudes per la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès, publicades al BOP número 13 de 18 de gener de 2018.
Cinquè.- Considerant d'interès local la continuïtat de l'expedient iniciat l'any 2017, i tenint en compte que
l'Ajuntament d'Anglès té concedida una pròrroga per finalitzar les actuacions del projecte d'intervenció integral del Barri Antic fins el 31 de desembre de 2019.
Sisè. Vist l'informe favorable de la intervenció municipal.
Setè.- Atès que en el pressupost 2019 hi ha un crèdit per 10.000,00€, a la partida 1522.78000 Subvenció façanes-Pla Barris.
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Fonaments de dret
L'art.23 de la Llei General de Subvencions 38/2003, en la seva redacció donada per la Ley 15/2014, de 16 de
septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa -LRSP-, estableix
que la iniciació d'ofici de l'expedient de subvencions es realitzarà mitjançant convocatòria aprovada per l'òrgan competent.
Considerant competència de l'Alcaldia la concessió de les subvencions locals, de conformitat amb la clàusula
residual de l'art.21.1.s de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, competència delegada a la Junta
de Govern Local per Decret de 19 de juny de 2015.
La Base de Datos Nacional de Subvenciones opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
D'acord amb l'establert per l'art.34 de la LGS l'aprovació de despesa s'haurà de realitzar amb caràcter previ a
la convocatòria de les subvencions o de la concessió directa de les mateixes. Aquesta actuació implica una
proposta de despesa, la fiscalització prèvia per la Intervenció i l'aprovació de despesa per òrgan competent.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- APROVAR la despesa de 10.000,00 €, que s'imputarà a l'aplicació pressupostària 1522 78000 «subvenció façanes.- Pla Barris» del pressupost municipal per a l'any 2019.
Segon.- CONVOCAR, d'acord amb les bases específiques esmentades, la concessió de subvencions a atorgar
l'any 2019, en els termes següents:
1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència no competitiva dins del programa del Pla de Barris del municipi d'Anglès destinades a finançar les obres de rehabilitació i restauració de façanes dels edificis inclosos dins del Barri
Antic d'Anglès, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de de l'Ajuntament en la
sessió de 6 de juliol de 2010 i publicades al BOP Girona núm. 20, de 31 de gener de 2011, i modificades pel Ple
de 30 de maig de 2017, BOP número 141 de 24 de juliol de 2017.
2. Termini de presentació de sol·licituds
Per les característiques d’aquest programa, les sol·licituds de subvencions es podran realitzar fins el 31
d’octubre de 2019, subjecte a la disponibilitat pressupostària existent.
El període d’execució de les obres és de l’1 de juny de 2018 a 30 de novembre de 2019.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer en el mateix moment de sol·licitar la llicència municipal o presentar la comunicació prèvia de les obres de rehabilitació, i ha de complementar-se amb la documentació que
recull l’article 6 de les bases reguladores.
Per obtenir la condició de beneficiari cal estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
3. Termini de resolució i notificació
3.1 Termini de resolució
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El termini màxim per adoptar la resolució de la sol·licitud i notificar-la, és de tres mesos a comptar des de la
data de presentació de les sol·licituds.
En cas que transcorri el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució als interessats, la sol·licitud de
concessió de la subvenció es considerarà desestimada per silenci administratiu.
3.2 Termini de notificació
La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els sol·licitants, tal com preveu l’article 41.1 de la
Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en el termini
màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.
4. Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària inicial de 10.000,00 € corresponents a l'aportació de l'Ajuntament d'Anglès per a la rehabilitació de façanes. Les subvencions previstes s'imputaran a la
partida pressupostària 1522 78000 «subvenció façanes.- Pla Barris».
L'atorgament de les subvencions està limitat per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost amb
aquesta finalitat.
5. Quantia
S’atorgarà una subvenció de màxim el 50% del cost real de les obres i amb un límit màxim de 3.000€, segons la
relació de preus de l'annex 1 de les bases reguladores de la subvenció.
6. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria per la Junta de Govern Local exhaureix la via administrativa.
Contra aquesta és procedent interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan, en el termini
d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació.
7. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de l'Ajuntament d'Anglès i al lloc web de la corporació, i
l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es
publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tot allò que no sigui previst en les bases específiques de la convocatòria, quedarà regulat per les bases d'execució del Pressupost de l'Ajuntament; la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa la procediment per a la concessió de subvencions públiques.

Tercer.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí oficial de la Província de Girona, al tauler d'anuncis de la corporació així com al lloc web de l'Ajuntament, i trametre les dades a la BDNS.
Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal i als serveis tècnics de l’Ajuntament.
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6.2

TEMA: Registre Municipal d’Entitats, modificació de les dades de l’entitat, Comunidad Islàmica Mesquita AbuBakr Siddeeq.
Antecedents de fet
Primer.- Atès que en sessió del Ple de l'Ajuntament d'11 d'agost de 2015 s'aprovà la incoació de l'expedient
sobre la creació del Registre municipal d'Entitats d'Anglès.
Segon.- Vist que les associacions inscrites estan obligades a notificar al Registre qualsevol modificació de les
dades de l’entitat.
Tercer.- Vist que l’entitat Comunidad Islàmica Mesquita Abu-Bakr Siddeeq, amb CIF número Q1700551C, està
registrada en el RME amb el número 3.
Quart.- Vist que en data 16 d’abril de 2018, el Sr. M. A. E., president de la Comunidad Islàmica Mesquita AbuBakr Siddeeq, amb, presenta una còpia simple del nomenament de la nova junta direct iva de l’entitat, essent
els nous membres:
-

President: M. A. E.

-

Vicepresident: A. A.

-

Secretari: S. Y. M.

-

Tresorer: N. E. D.

-

Vocal: M.S. E. M.

-

Vocal: M. A. A.

-

Vocal: A.C. E. K.

Legislació aplicable
Primer.- Article 236 del Reial Decret 2568/1968, de 28 de novembre, pel què s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
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Segon.- Article 21, 1, q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, competència
delegada a la Junta de Govern Local per Decret de 19 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Acordar la modificació de les dades de l’entitat , Comunidad Islàmica Mesquita Abu-Bakr Siddeeq,
segons l’escriptura número 357, de 5 d’abril de 2018, de nomenament de la junta directiva, essent els nous
membres:
-

President: M. A. E.

-

Vicepresident: A. A.

-

Secretari: S. Y. M.

-

Tresorer: N. E. D.

-

Vocal: M.S. E. M.

-

Vocal: M. A. A.

-

Vocal: A.C. E. K.

Segon.- Notificar el present acord a l'entitat.
6.3

TEMA:
Canvi de titular del nínxol 107 3r de la Plataforma C, Sector Central
Antecedents de fet:
Vist l'escrit de data 23 de gener de 2019 amb RE E2019010006, on la Sra. M. R. C. A. amb número de DNI
***6199**, manifesta que és l’hereva de la Sra. R. A. A. i sol·licita el canvi de titular del nínxol núm. 107, 3r de
la plataforma C, sector Central a favor seu.
Vist que la interessada amb la sol·licitud acompanya còpia del protocol número 2523 de 16 de novembre de
2016, còpia autèntica de testament atorgat per la difunta R. A. A. a favor seu com a hereva universal i lliure.

Fonaments de dret
Primer.- Reglament del cementiri 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
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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 de la interessada i concedir el canvi de titular del nínxol número 107, 3r de la
Plataforma C, Sector Central a favor de la Sra. M.R.C. amb DNI ***6199**.
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 efectiu a qualsevol entitat bancària de la vila, i presentar el justificant 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 notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció de la
notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l'últim de cada mes, des de la data de recepció
de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent,
passats els terminis assenyalats l'ingrés serà exigit per procediment executiu.
FORMA DE PAGAMENT
Transferència bancària a qualsevol dels comptes de l’Ajuntament d’Anglès que es relacionen a continuació:
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.- Notificar el present acord als interessats indicant la conveniència de domiciliar l'import del rebut
anual a la Gestió tributària del Consell Comarcal.
Quart.- Comunicar el present acord a la gestió tributària del Consell Comarcal i al Departament Municipal de
Tresoreria per al canvi de titular.

7. Assumptes urgents.
-
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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
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