ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 3
D’OCTUBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000020
Caràcter: Sessió ordinària
Data: 3 d’octubre de 2019
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 20:00 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Astrid Desset Desset, Presidenta
Jordi Pibernat Casas, 1r Tinent Alcalde
Rosa Torns Vila, 2na 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 de l’acta anterior si s’escau
- S'aprova l’acta número 19 de 19 de setembre de 2019, per unanimitat dels
assistents.
2.0 Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3.0.- Contractació
3.1 Modificació del contracte menor de serveis de Direcció executiva, control de
qualitat i coordinació de Seguretat i Salut de l’obra de “Rehabilitació de l’Arcada de
Can Verdaguer i el seu entorn al Nucli Antic d’Anglès.
Antecedents
1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18 de gener de 2018 es
va aprovar el contracte menor de serveis de Direcció executiva, control de

qualitat i coordinació de Seguretat i Salut de l’obra de “Rehabilitació de
l’Arcada de Can Verdaguer i el seu entorn al Nucli Antic d’Anglès” amb
l’arquitecte tècnic ÀNGEL MOLINA SEGURA, per un import de 12.200€ més
2.562,00€ en concepte del 21% d’IVA, fent un total de 14.762,00 €.
2. En ser un contracte menor es trobava limitat per la quantia -no podent superar
els 18.000€ més IVA- així com per la seva durada, que no podia ser superior a
un any, la qual cosa es complia tenint en compte que el termini d’execució de
l’obra era de 6 mesos.
3. Tanmateix, durant l’execució de les obres es va fer necessari acordar una
suspensió parcial per tal de tramitar una modificació del projecte. La
suspensió es va acordar el 6 d’agost de 2018 i posteriorment es va tramitar la
modificació del projecte que va ser aprovada per JGL de 4 de juliol de 2019
amb un nou termini d’execució de les obres que resten pendents, que és de 4
mesos.
4. El Sr. Molina ha presentat una nova proposta d’honoraris per la direcció
executiva, control de qualitat i coordinació de Seguretat i Salut de les obres
derivades de la modificació de projecte, per import de 2.824,03€ més IVA
(3.343,43 € IVA inclòs).
5. Vist que l’increment és proporcional a l’increment del pressupost d’execució
de l’obra.
6. Consta en l’expedient l’existència de crèdit adequat i suficient a la partida
pressupostària 933 63202 «PLA DE BARRIS – CENTRE CIVIC/CAN
VERDAGUER».
7. Vist l’informe jurídic favorable emès per la Secretària accidental.
Fonaments de dret
Primer.- El contracte es va celebrar sota la vigència del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic i d'acord amb allò establert als articles 111 i 138.3, si bé
actualment es troba vigent la Llei 9/2017 de Contractes del Sector públic.
La Disposició Transitòria primera de la LCSP estableix que “2. Los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley
se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.”

Per tant, el contracte menor de serveis per a la Direcció d’obra de les obres de
rehabilitació de l’Arcada de Can Verdaguer, que es va adjudicar en data 18/01/2018
es regeix pel Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Segon.- Per a la tramesa d'aquests contractes, l'art.111 de la norma dita només
exigeix l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Tercer.- La Partida d'imputació de la despesa és la 933 63202 «PLA DE BARRIS –
CENTRE CIVIC/CAN VERDAGUER» per un import de 3.343.€ (IVA inclòs) del
Pressupost Municipal en vigor, on existeix crèdit adequat i suficient segons
fiscalització favorable de la Intervenció.
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 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i el Decret de delegacions de data 25 de juny de 2019.
Per tot això, els membres de la Junta de Govern local, per unanimitat dels assistents,
adopten el següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte menor de serveis de Direcció
executiva, control de qualitat i coordinació de Seguretat i Salut de l’obra de
“Rehabilitació de l’Arcada de Can Verdaguer i el seu entorn al Nucli Antic d’Anglès”
adjudicat a l’arquitecte tècnic Àngel Molina Segura, per import de 3343,43€ (IVA
inclòs).
SEGON.- Autoritzar la despesa de 3343,43€ - IVA inclòs- imputable a la partida 933
63202 «PLA DE BARRIS – CENTRE CIVIC/CAN VERDAGUER» del Pressupost
Municipal.
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Àngel Molina Segura.
QUART.- Comunicar el present acord al departament de subvencions als efectes
oportuns.
Votació: per unanimitat
3.2 Modificació del contracte de serveis de Direcció de les obres de “Rehabilitació de
l’Arcada de Can Verdaguer i el seu entorn al Nucli Antic d’Anglès”
Antecedents

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18 de gener de 2018 es
va aprovar el contracte menor de serveis de Direcció d’obra de “Rehabilitació
de l’Arcada de Can Verdaguer i el seu entorn al Nucli Antic d’Anglès” amb
l’arquitecte Joaquim Pla Ros, per un import de 11.600€ més 2.436€ en
concepte del 21% d’IVA, fent un total de 14.036 €.
2. En ser un contracte menor es trobava limitat per la quantia -no podent superar
els 18.000€ més IVA- així com per la seva durada, que no podia ser superior a
un any, la qual cosa es complia tenint en compte que el termini d’execució de
l’obra era de 6 mesos.
3. Tanmateix, durant l’execució de les obres es va fer necessari acordar una
suspensió parcial per tal de tramitar una modificació del projecte. La
suspensió es va acordar el mes de juliol de 2018 i posteriorment es va
tramitar la modificació del projecte que va ser aprovada per JGL de 4 de juliol
de 2019 amb un nou termini d’execució de les obres que resten pendents,
que és de 4 mesos.
4. La direcció ha presentat una nova proposta d’honoraris per la direcció de les
obres derivades de la modificació de projecte, per import de 2.685,14€ més
IVA. (3.179,00 € IVA inclòs).
5. Consta en l’expedient l’existència de crèdit adequat i suficient a la partida
pressupostària 933 63202 «PLA DE BARRIS – CENTRE CIVIC/CAN
VERDAGUER».
6. Vist l’informe jurídic favorable emès per la Secretària accidental.
Fonaments de dret
Primer.- El contracte es va celebrar sota la vigència del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic i d'acord amb allò establert als articles 111 i 138.3, si bé
actualment es troba vigent la Llei 9/2017 de Contractes del Sector públic.
La Disposició Transitòria primera de la LCSP estableix que “2. Los contratos
administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley
se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su
modificación, duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior.”
Per tant, el contracte menor de serveis per a la Direcció d’obra de les obres de
rehabilitació de l’Arcada de Can Verdaguer, que es va adjudicar en data 18/01/2018
es regeix pel Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Segon.- Per a la tramesa d'aquests contractes, l'art.111 de la norma dita només
exigeix l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Tercer.- La Partida d'imputació de la despesa és la 933 63202 «PLA DE BARRIS –
CENTRE CIVIC/CAN VERDAGUER» per un import de 3.179,00€ (IVA inclòs) del
Pressupost Municipal en vigor, on existeix crèdit adequat i suficient segons
fiscalització favorable de la Intervenció.
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 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, i el Decret de delegacions de data 25 de juny de 2019.
Per tot això, els membres de la Junta de Govern local, per unanimitat dels assistents,
adopten el següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la modificació del contracte de serveis de Direcció de les obres de
“Rehabilitació de l’Arcada de Can Vergaguer i el seu entorn al Nucli Antic d’Anglès”
adjudicat a l’arquitecte Joaquim Pla Ros, per import de 3.179,00€ (IVA inclòs),
corresponent al mateix percentatge d’increment del pressupost del projecte d’obres
derivat de la modificació del contracte.
SEGON.- Autoritzar la despesa de 3.179,00€ IVA inclòs imputable a la partida 933
63202 «PLA DE BARRIS – CENTRE CIVIC/CAN VERDAGUER» del Pressupost
Municipal.
Després de les oportunes comprovacions, el pagament s'efectuarà contra
presentació de factura per l'adjudicatari davant un registre administratiu en el
termini de 30 dies des de la prestació dels serveis (art.3 Ley 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público. de la Llei 25/2013).
TERCER.- Notificar aquest acord al Sr. Joaquim Pla i Ros als efectes oportuns.
QUART.- Comunicar el present acord al departament de subvencions als efectes
oportuns.
Votació: unanimitat

3.3 Modificació del contracte d’obres, amb redacció de projecte i direccions de l’obra,
de Rehabilitació dels edificis del carrer Fàbriques núm. 5-19 i 8-18.
Antecedents
1. L’Ajuntament d’Anglès, en data 5 d’abril de 2018 va adjudicar a l’empresa
Pere Boada Comas SL el contracte de redacció de projecte execució de l’obra
de Rehabilitació dels edificis del carrer Fàbriques núm. 5-19 i 8-18 per un
import d’adjudicació de 423.500,00€ (350.000€ + 73.500€ (21% d’IVA).
2. Per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de maig de 2019 es va
aprovar una modificació de contracte per incloure noves partides derivades de
necessitats aparegudes per causes imprevistes, i aprovar els preus
contradictoris P1 a P4 per import de 8.121,02 euros. La modificació suposava
un increment en el total del preu d’adjudicació de les obres, d'un 2,25% (un
1,91% respecte el preu global del contracte).
3. Mitjançant escrit de data 10/07/2019 RE 201912760, el Sr. Albert Boada
Font presenta la següent documentació:
a. Informe de detall dels preus contradictoris P5 a P7 de les obres de
l’ARRU, signat pel director d’obra Angel Pomar, en el que es detallen
els conceptes de les noves partides i s’indica que tindran un cost de
25.492,82€ (IVA inclòs) que suposa un increment del preu
d’adjudicació del 7,06%.
b. Informe justificatiu de l’amidament C4 emès pel Director de l’obra
c. Annex 1 plànol estructures, informe justificatiu amidament C4
d. Certificació parcial d’obra número 4, per import de 145.748,98€
relativa a l’obra executada durant el mes de juny. Consta com a import
d’obra pendent d’executar -141.224,98€.
4. En data 1-08-19 l’arquitecte assessor del Consell Comarcal de la Selva va
emetre informe favorable respecte els preus contradictoris 5 i 6, i
desfavorable respecte el preu 7 mentre no s’aporti la justificació de l’augment
respecte el preu original i del descomposat per poder-lo comparar amb els
preus de projecte com s’ha fet a les altres partides.
5. En la mateixa data l’arquitecte assessor del Consell Comarcal de la Selva va
emetre informe sobre la certificació d’obra número 4 en el sentit que “cal
retornar la certificació d’obra núm. 4 de 10 de juliol de 2019, per un import de
141.224,98€ IVA inclòs,corresponent a les despeses efectuades durant el
mes de juny pels conceptes que consten a la mateixa, per superar el preu
d’adjudicació del contracte en un 39,11%.”

6. En data 5 de setembre de 2019 s’ha presentat part de la Direcció d’obra
documentació complementària per justificar el preu contradictori 7 i els
excessos d’amidaments.
7. Vist l’informe de data 26 de setembre de 2019 emès per l’Arquitecte assessor
del Consell Comarcal de la Selva, en relació als preus contradictoris i els
excessos d’amidaments segons el qual:
“El document aportat justifica el preu contradictori 7 (1007) referent al sobrecost per canvi de pintura amb silicones i capa d’enduridor.
Per altre costat, la justificació especificada en l’informe justificatiu del director
de les obres, exposa que hi ha hagut un augment de l’amidament de les
partides existents que suposa un cost d’execució material de 328.050,85€, el
que representa un 30,82% respecte el PEM del projecte.
També s’exposa que el conjunt de partides noves tenen un cost d’execució
material de 23.344,57€, el que representa un 9,31% respecte el PEM del
projecte.
Conclusions
Vistes les consideracions s’informa favorablement la proposta del preu
contradictori 7.
Vistes les justificacions exposades pel director d’obra es considera que caldria
tramitar una modificació del contracte per tal d’incorporar els valors dels nous
preus contradictoris i de l’augment de l’amidament especificat.”
8. Vist l’informe jurídic favorable emès per la Tècnica d’Administració General
que compta amb la conformitat del Secretari municipal, segons el qual:
“ ...
Segons l’informe de la direcció d’obra, l’excés per amidaments representa un
30,82% respecte el PEM del projecte, per la qual cosa procedeix tramitar també la
modificació del contracte, i aplicar els límits esmentats en l’apartat anterior.
Si el PEM de projecte era de 250.756,30€, i segons l’informe de la direcció d’obra
serà de 328.050,85€ degut als excessos d’amidaments, aquesta diferència
representa un import de 77.294,55€ (PEM).
Per conèixer quin percentatge representa aquesta modificació respecte del preu
global del contracte, cal calcular l’import del Pressupost d’execució per contracte:
+ Benefici industrial (13%) =

10.048,29 €

+ Despeses generals (6%) =

4.637,67 €

Total PEC:

91.980,51

+ L’IVA (21%) =

19.315,91

IMPORT TOTAL MODIFICACIÓ =

111.296,42€

Cal tenir present que els límits de les modificacions del contracte van referits al preu
d’adjudicació. En el present cas, els honoraris de redacció del projecte i les direccions
d’obra també són partides del contracte per la qual cosa els increments no han
d’anar referits al preu d’adjudicació de l’obra sinó al preu global del contracte.
Si el contracte es va adjudicar per 350.000€ més IVA, aquest import representa un
increment del 26,28%.
Per altra banda, a l’hora de calcular quin percentatge de modificació del contracte
representa la introducció de les noves partides (P5 a P7):
Descripció de la nova partida

Preu - amidament

Cost
IVA

sense

PC 5 – rejuntat de soleres E 12/8 (netejat 20,43 – 430,00
de rajoles i juntes de rejuntat) treballs
d’extracció de la rajola, netejar les juntes i
tornar a col·locar les rajoles, reposicionant
les rajoles trencades, i rejuntant les juntes
amb morter de ciment.

8.784,90€

PC 6 – reforç biga E18 amb UPN-120 de 602,26 – 1,00
4,8 mts de llargària, collada amb tiragons
de 120z10mm

602,26€

PC 7 – sobrecost per canvi de pintura 1,70 - 4.892,60
façana, pintura amb silicones i capa
d’enduridor

11.976,25

Import
iva

sense

Import amb IVA

% d’increment

Preus Contradictoris 1-4

+ 6.711,58€

+ 8.121,02

+ 1,19

Preus contradictoris 5-7

+ 21.068,44

+ 25.492,82€

+ 6,01

Total d’increment

27.727,96

33.550,84

7,2%

TERCERA.- La tramitació de l'expedient, d'acord amb l’article 234.2 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, exigeix concedir audiència al contractista per un termini
mínim de 3 dies hàbils.
En el present cas, essent el propi contractista qui ha presentat la proposta de preus
contradictoris i excessos d’amidaments, es considera que ha mostrat la seva

conformitat amb els mateixos en haver-ne tingut coneixement i no haver mostrat
oposició al respecte.
Conclusió
Per tant, la modificació de contracte plantejada per la direcció, 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 que se
circumscriu en els mateixos límits de les edificacions a rehabilitar previstos
inicialment; per la qual cosa, s'informa favorablement la seva aprovació, prèvia
acreditació en l'expedient de l'existència de crèdit adequat i suficient.
...”
9. Vista l’existència de crèdit adequat i suficient per a fer front a l’esmentada
modificació del contracte amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1522
65000 “ARRU carrer Fàbriques” del pressupost municipal vigent.
Fonaments de Dret
 Text refós de la Llei de Contractes del Sector públic 3/2011.
 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,
 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".
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar la segona modificació del contracte d’obres de Rehabilitació dels
habitatges del Carrer Fàbriques 5-19 i 8-18 d’Anglès (ARRU), per incloure les noves
partides derivades de necessitats aparegudes per causes imprevistes, i els excessos
d’amidaments segons el contingut de l’informe justificatiu de la direcció facultativa,
per import de 136.789,24€ (IVA inclòs).
SEGON.- Aprovar els preus contradictoris P5 a P7 per import de 25.429,82€ IVA
inclòs, que passen a formar part dels preus del contracte, amb el següent detall, així
com l’import relatiu als excessos d’amidaments degudament justificats per import
de 111.296,42€ (IVA inclòs):

Descripció de la nova partida

Preu - amidament

Cost sense IVA

PC 5 – rejuntat de soleres E 12/8 (netejat 20,43 – 430,00
de rajoles i juntes de rejuntat) treballs
d’extracció de la rajola, netejar les juntes
i tornar a col·locar les rajoles,
reposicionant les rajoles trencades, i
rejuntant les juntes amb morter de
ciment.

8.784,90€

PC 6 – reforç biga E18 amb UPN-120 de 602,26 – 1,00
4,8 mts de llargària, collada amb tiragons
de 120z10mm

602,26€

PC 7 – sobrecost per canvi de pintura 1,70 - 4.892,60
façana, pintura amb silicones i capa
d’enduridor

11.976,25

TERCER.- Determinar que aquesta modificació suposa un increment en el total del
preu d’adjudicació del contracte -inclosa la primera modificació - del 7,2% per
aparició de noves partides, més els excessos d’amidaments que representen un
26,28%. Amb aquesta, la modificació total del contracte és d’un 33,48%.
QUART.- Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1522 65000
“ARRU carrer
Fàbriques” del pressupost municipal vigent, per import de
136.789,24€.
CINQUÈ.- Requerir al contractista perquè en el termini de 15 dies ajusti la garantia
definitiva perquè mantingui la deguda proporció amb el nou preu del contracte
modificat, d'acord amb l'article 99.3 del TRLCSP.
SISÈ.- Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients amb expressió dels
recursos a que tinguin dret i comunicar-lo al Departament d’Intervenció per al seu
coneixement.
SETÈ.- Donar comptes del present acord a la propera sessió plenària.
Votació: unanimitat

4.0.- Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

4.1 Projecte executiu de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
Antecedents
1.- L’empresa ECOVAT CONSULT, S.L. ha presentat la Fase 2 del Projecte executiu de millora
de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi d’Anglès, redactat per
l’enginyer industrial Pau Frigola Marcet, col·legiat 9.996, de data juliol de 2018 i que compta
amb un pressupost d’execució per contracte de 470.908,56€ més 21% IVA, 98.890,80€,
fent un total de 569.799,36€.
El present projecte executiu de l’enllumenat públic defineix i valora les obres necessàries per
a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi, i proposa un canvi
de la tecnologia de l’enllumenat amb la finalitat d’optimitzar-ne el seu ús i els recursos
econòmics invertits.
La 1a fase d’aquesta actuació es troba recollida en un altre projecte que fa referència a
l’adequació prèvia dels quadres elèctrics i de les línies d’enllumenat. També s’actua en la
totalitat del quadre Q4 (reforma del quadre elèctric, reforma de les línies elèctriques de
l’enllumenat, canvi de suports i de lluminàries), que es troba en fase final de redacció.
2.- Vist l’informe tècnic favorable emès per l’Enginyer municipal en data 8 de novembre de
2018.
3.- Vist l’informe jurídic i de tramitació de data 2 d’octubre de 2019.
Fonaments de Dret
PRIMER.- Legislació aplicable
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP 2017-.
- 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 del projecte serà el que ho sigui per a la seva licitació.
La Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic -LCSP 2017- estableix que correspon a l’Alcaldia acordar l’adjudicació de
contractes quan el seu valor estimat (VEC) no superi el 10% dels recursos ordinaris del
Pressupost del respectiu Ajuntament, ni l’import de sis milions d’euros. Correspondran a
l’Ajuntament Ple les facultats a la resta de supòsits.
L’òrgan competent per aprovar el projecte és la Junta de Govern Local d’acord amb 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.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment La Fase 2 del Projecte executiu de millora de l’eficiència
energètica de l’enllumenat públic del municipi d’Anglès, redactat per l’enginyer industrial
Pau Frigola Marcet, col·legiat 9.996, de data juliol de 2018 i que compta amb un pressupost
d’execució per contracte de 470.908,56€ més 21% IVA, 98.890,80€, fent un total de
569.799,36€.
SEGON.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament i al seu lloc web, per tal que durant el termini de 30 dies hàbils, comptats a
partir del dia següent al de publicació al BOP, els ciutadans puguin presentar les al·legacions
que considerin oportunes.
TERCER.- Les al·legacions presentades seran informades per Oficina Tècnica Municipal, que
elevarà a la Junta de Govern Local la proposta d’estimació o desestimació que procedeixi i
d’aprovació definitiva del projecte.

Votació: unanimitat
5.0.- Assumptes econòmics.
6.0.- Assumptes de tràmit.
6.1 Sol·licitud de llicència per a la tinença i conducció del gos potencialment perillós
amb XIP: 941000021739234
Antecedents
1. El Sr. ALBERT PULGARIN GARCIA ha sol·licitat en data 16 d’agost de 2019 una
llicència per a la tinença d'un gos potencialment perillós.
2. Consta aportada la següent documentació:
Fotocòpia del DNI o passaport.
Certificat de penals (a fi d’acreditar que es compleix amb l’article 3.2.b) del
Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos).
Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions relacionades
amb el règim d’animals potencialment perillosos. (Annex 3) (a fi d’acreditar
que es compleix amb l’article 3.2.c) del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos).

Certificat de capacitat física, certificat emès pels centres de reconeixement per a
l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de
Sanitat i Seguretat Social.
Certificat d’aptitud psicològica, certificat emès pels centres de reconeixement per
a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de
Sanitat i Seguretat Social.
Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys
a tercers, que ha de cobrir danys a tercers amb una cobertura no inferior a
150.253,00 euros. En aquesta pòlissa han de figurar les dades d’identificació
de l’animal.
Fotocòpia del rebut de pagament de l’assegurança.
La cartilla veterinària o qualsevol document que acrediti que el gos té el xip
identificatiu.
Fonaments de dret
Article 29 de l'Ordenança reguladora de la tinença d’animals d'Anglès, BOP Girona
Núm. 88 – 9 de maig de 2016.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
ACORD:
Primer.- Autoritzar al Sr. ALBERT PULGARIN GARCIA la llicencia de tinença i
conducció del gos potencialment perillós amb xip núm. 941000021739234 amb
subjecció a les següents condicions:
1. Anualment, i coincidint amb la renovació de l’assegurança, el propietari ha
d’aportar a l’Ajuntament la còpia de la renovació/rebut de la pòlissa
d’assegurança per tal que pugui comprovar la seva vigència.
2. La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys. No obstant, es perdrà la
seva validesa en el moment que el seu titular incompleixi qualsevol dels
requisits establerts a l’article 3 del Decret 170/2002 de la Generalitat de
Catalunya.
3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als
transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, caldrà portar
els gossos proveïts d’un morrió apropiat per a la tipologia racial de cada
animal i lligats amb una cadena no extensible, de menys de 2 m, no podent
portar més d’un d’aquests gossos per persona.
4. En cap cas no poden ser conduïts per menors d’edat. La presència d’animals
potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona que

els condueixi o controli porti la llicència administrativa, així com la certificació
acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre censal del municipi.
5. Les instal·lacions que allotgin els gossos, per tal d’evitar que els animals en
surtin i puguin cometre danys a tercers, hauran de complir els requisits
següents:
a) Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han
d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
b) Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la
resta del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin
desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
c) El recinte ha de ser prou segur com per evitar que el gos pugui accedir
amb la boca, o amb qualsevol altra part del seu cos, a l’espai exterior de la
tanca perimetral, sigui la voravia o indrets on s’ubica el timbre, la bústia o
d’altres elements.
d) El recinte ha d’estar degudament senyalitzat amb la indicació que hi ha un
gos d’aquest tipus.
e) Els animals potencialment perillosos que es trobin en recintes on no es
puguin garantir aquestes mesures de seguretat hauran d’estar lligats, per
tal de protegir a les persones o animals que accedeixin o s’acostin a
aquests llocs.
Segon.- Informar a l'interessat que en cas de venda, traspàs, donació, robatori, mort
o pèrdua, o variació dels elements que s’han tingut en compte per atorgar la
llicència, s’ha de comunicar a l’Ajuntament en un termini màxim de 48 hores, i que
l'incompliment d'aquesta obligació és sancionable amb una multa de 100€.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.
Votació: unanimitat
6.2 Sol·licitud de llicència per a la tinença i conducció del gos potencialment perillós
amb XIP: 90011500903980
Antecedents
1. La Sra. Ania Costa Pérez ha sol·licitat en data 19 de juliol de 2019 una llicència
per a la tinença d'un gos potencialment perillós.
2. Consta aportada la següent documentació:
Fotocòpia del DNI o passaport.

Certificat de penals (a fi d’acreditar que es compleix amb l’article 3.2.b) del
Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos).
Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions relacionades
amb el règim d’animals potencialment perillosos. (Annex 3) (a fi d’acreditar
que es compleix amb l’article 3.2.c) del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos).
Certificat de capacitat física, certificat emès pels centres de reconeixement per a
l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de
Sanitat i Seguretat Social.
Certificat d’aptitud psicològica, certificat emès pels centres de reconeixement per
a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de
Sanitat i Seguretat Social.
Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys
a tercers, que ha de cobrir danys a tercers amb una cobertura no inferior a
150.253,00 euros. En aquesta pòlissa han de figurar les dades d’identificació
de l’animal.
Fotocòpia del rebut de pagament de l’assegurança.
La cartilla veterinària o qualsevol document que acrediti que el gos té el xip
identificatiu.
Fonaments de dret
Article 29 de l'Ordenança reguladora de la tinença d’animals d'Anglès, BOP Girona
Núm. 88 – 9 de maig de 2016.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
ACORD:
Primer.- Autoritzar a la Sra. Ania Costa Pérez la llicencia de tinença i conducció del
gos potencialment perillós amb xip núm. 900115000903980, amb subjecció a les
següents condicions:
1. Anualment, i coincidint amb la renovació de l’assegurança, el propietari ha
d’aportar a l’Ajuntament la còpia de la renovació/rebut de la pòlissa
d’assegurança per tal que pugui comprovar la seva vigència.
2. La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys. No obstant, es perdrà la
seva validesa en el moment que el seu titular incompleixi qualsevol dels
requisits establerts a l’article 3 del Decret 170/2002 de la Generalitat de
Catalunya.
3. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als
transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, caldrà portar

els gossos proveïts d’un morrió apropiat per a la tipologia racial de cada
animal i lligats amb una cadena no extensible, de menys de 2 m, no podent
portar més d’un d’aquests gossos per persona.
4. En cap cas no poden ser conduïts per menors d’edat. La presència d’animals
potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona que
els condueixi o controli porti la llicència administrativa, així com la certificació
acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre censal del municipi.
5. Les instal·lacions que allotgin els gossos, per tal d’evitar que els animals en
surtin i puguin cometre danys a tercers, hauran de complir els requisits
següents:
f) Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han
d’estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
g) Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la
resta del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin
desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
h) El recinte ha de ser prou segur com per evitar que el gos pugui accedir
amb la boca, o amb qualsevol altra part del seu cos, a l’espai exterior de la
tanca perimetral, sigui la voravia o indrets on s’ubica el timbre, la bústia o
d’altres elements.
i) El recinte ha d’estar degudament senyalitzat amb la indicació que hi ha un
gos d’aquest tipus.
j) Els animals potencialment perillosos que es trobin en recintes on no es
puguin garantir aquestes mesures de seguretat hauran d’estar lligats, per
tal de protegir a les persones o animals que accedeixin o s’acostin a
aquests llocs.
Segon.- Informar a l'interessat que en cas de venda, traspàs, donació, robatori, mort
o pèrdua, o variació dels elements que s’han tingut en compte per atorgar la
llicència, s’ha de comunicar a l’Ajuntament en un termini màxim de 48 hores, i que
l'incompliment d'aquesta obligació és sancionable amb una multa de 100€.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.

Votació: 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,

