ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5
DE SETEMBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000014
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 5 de setembre de 2019
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 21:10 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
Leonor Martinez Lacambra, Interventora

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 17 de 22 d’agost de 2019, per unanimitat dels assistents.
2.0.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3.0.- Contractació.
3.1.- Contracte menor de serveis per la realització d’un estudi dels habitatges buits a
Anglès.
Antecedents
2. Vist l’informe justificatiu de la contractació del procediment del contracte emès
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per l’òrgan de contractació i signat per la regidora de Benestar Social, sobre
l’adjudicació del contracte menor per la realització d’un estudi dels habitatges buits a
Anglès, a favor de la FUNDACIÓ SER.GI, amb NIF número G17148693, per un import
de 13.103,47 € (exempt d’IVA), 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 , 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 tres pressupostos, essent el presentat per
l'empresa Fundació Ser.Gi amb NIF: G17148693, 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 920.22706, Estudis i treballs tècnics, del pressupost
municipal vigent (RC: 220190004373)
4. En data 27 d’agost de 2019 s’emet informe jurídic per part del Tècnic de Gestió
d’Administració General de la Corporació amb nota de conformitat de la secretària
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
d'obres/de serveis/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 920.22706, Estudis i treballs
tècnics ,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.
Página 2|5

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
PRIMER. Aprovar la celebració del contracte menor per la realització d’un estudi dels
habitatges buits a Anglès, pels següents motius: 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 serveis no significa cap fraccionament de l’objecte del contracte.
SEGON. Contractar a l’empresa Fundació Ser.Gi amb NIF: G17148693,la prestació
descrita en el punt anterior per un import de 13.103,47€ (exempt d’IVA).
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 regidora de Benestar Social, que
realitzarà les tasques de responsable del contracte, en el termini 3 mesos, a comptar
des de l'endemà de la notificació de la present resolució.
TERCER. Autoritzar i disposar la despesa de 13.103,47€ amb destinació a aquesta
contractació, despesa imputable a la partida 920.22706, Estudis i treballs tècnics
,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

Página 3|5

4.0.- Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
5.0.- Assumptes econòmics.
6.0.- Assumptes de tràmit.
6.1.-Canvi de titular del nínxol 95 3r de la Plataforma B, Sector Sud
Antecedents de fet:
Vist l'escrit de data 28 d’agost de 2019 amb RE E2019013498, on el Sr. B.T. E. amb
número de DNI ***3222**, manifesta que és titular de la cessió d’ús del nínxol 95
(3r) de la Plataforma B Sector Sud i sol·licita el canvi de nom a favor de la seva
germana Sra. A. T. E.r amb DNI ***0234**.
Vist que amb la sol·licitud acompanya el títol, el rebut conforme el nínxol està al
corrent de pagament de les taxes anuals i adjunta el document on manifesten l’acord
de canvi de titularitat de l’esmenta nínxol a favor de la seva germana.
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 efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 612 de 25 de juny de
2019 i donat compte al Ple de 27 de juny de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
ACORD:
Primer.- Acceptar la voluntat dels interessats i concedir el canvi de titular del nínxol
número 95, 3r de la Plataforma B, Sector Sud a favor de la Sra. A T E amb DNI
***0234**.
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
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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.
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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