
 
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 1 

DE JULIOL DE 2021 
 

Identificació de la sessió:  

Núm.  JGL2021000013  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 1 de juliol de 2021 

Hora d’inici:  19:30 h 

Hora de fi: 19:55 h 

Lloc: Sala virtual de Videoconferència Localmeet 

 

ASSISTENTS 

 

Hi assisteixen:  

Àstrid Desset Desset, Alcaldessa 

Jordi Pibernat Casas, 1er Tinent d’alcalde 

Rosa Torns Vila, 2na Tinent Alcalde 

Albert Roura Ferrer, 3r Tinent Alcalde 

 

Convidats: 

Jorge Blanquez Berenguer, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

David Bohigas Vilalta, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Moragas Fontané, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

 

Amb veu i sense vot:  

  

Sandra Pinos Martínez, Secretària 

Leonor Martínez Lacambra, Interventora 

 

Han Excusat la seva absència:  

Esteve Trias Caparros, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Ros Vicente, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

 

No han Excusat la seva absència:  

- 

 

ORDRE DE DIA 

 

1.0.- Aprovació, de l'acta número 12 de 17 de juny de 2021. 

2.0.- Contractació dels serveis de Veu IP i dades a través de la Fibra 

3.0.- Assumptes urgents. 

3.1.- Annex conveni 3r contenidor oli 

3.2.- Aprovació de  la  convocatòria  de les  Bases  reguladores  de  la  concessió  de  

subvencions municipals per a entitats per a l’any 2021 

3.3.- Aprovació 4a certificació obra millora enllumenat públic 

 

 

Desenvolupament de la sessió.  



 
 

 

 

Una vegada comprovada per la secretària 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 número 12 de 17 de juny de 2021.  

 

Un cop llegida l’acta número 12 de 17 de juny de 2021, en sessió ordinària, s’aprova 

per unanimitat dels assistents.  

 

2.0.- Contractació dels serveis de Veu  IP i dades a través de la Fibra  

 

Identificació de l’expedient  

Contractació dels serveis de Veu IP i dades a través de la Fibra. 

 

Antecedents 

Primer.- En data 15 de novembre de 2019 es va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia 

l’expedient X2019000245, consistent en la licitació del servei de telefonia fixa, mòbil, 

dades i internet. 

Segon.- En data 03 de març de 2021 es va desistir de la licitació del contracte de 

serveis de telefonia fixa, mòbil i fibra òptica, mitjançant Decret d’Alcaldia per errors no 

esmenables en la licitació. 

Tercer.- En data 12 de març de 2021 es va aprovar mitjançant Decret d’Alcaldia 

l’expedient X2021000361, consistent en la licitació del servei de telefonia fixa, mòbil, 

dades i internet, mitjançant procediment obert simplificat amb una pluralitat de 

criteris d’adjudicació. 

Quart.- En data 29 d’abril de 2021 es va publicar l’anunci de licitació al Perfil del 

Contractant d’aquest Ajuntament. El termini de presentació d’ofertes va finalitzar el 14 

d’abril de 2021 a les 14:00 hores. 

Cinquè.- Dins el termini esmentat, van presentar proposicions les següents empreses: 

- Gurbtec Telecom S.L. amb NIF B66110792 

Sisè.- Valorades les propostes presentades, l’òrgan de contractació, mitjançant Decret 

de 08 de juny de 2021, va declarar desert el Lot 1, consistent en Veu IP i dades a 

través de la Fibra, perquè l’única proposta presentada superava el pressupost màxim 

de licitació establert al PCAP, així com una sèrie d’errors de càlcul.  

Setè.- Vist l’informe proposta emès per l’àrea de Secretaria en data 25 de juny de 

2021. 



 
 

 

Vuitè.- Vist l’informe de fiscalització favorable prèvia emès per la Intervenció municipal 

en data 28 de juny de 2021. 

 

Fonaments de Dret 

I. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

II. Vist l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 

públic, on es diu que es consideraran contractes de serveis “aquells l’objecte 

dels quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una 

activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent d’una obra o 

subministrament, inclosos aquells en què l’adjudicatari s’obligui a executar el 

servei de manera successiva i per un preu unitari”. 

III. Vist allò que disposen els articles 308 a 315 del LCSP 9/2017 de 8 de 

novembre de contractes del sector públic en relació al contingut, execució, 

compliment i resolució dels contractes de serveis. 

 

Resolució 

Per tot l’exposat els membres de la Junta de Govern local adopta el següent  

 

ACORD: 

 

PRIMER.- Tramitar la present proposta d’acord de Junta de Govern Local per la via 

ordinària. 

 

SEGON.- Instar a l’obertura d’un procediment negociat sense publicitat per oferta 

inacceptable, de conformitat amb les previsions contingudes als articles 167 e), 168 

b) apartat 1r, 169 i 170 de la LCSP, convidant a la única empresa que es va presentar 

a la licitació anterior, Gurbtec Telecom amb NIF B66110792, regint els mateixos plecs 

de la licitació anterior i, per tant, per una durada de dos anys amb possibilitat de dues 

pròrrogues per a una anualitat cadascuna i amb un valor estimat  del contracte de 

43.824,74 euros, IVA exclòs, mantenint inalterable les seves clàusules reguladores 

amb excepció de les relatives al procediment d’adjudicació i formalització del 

contracte adaptades al procediment negociat sense publicitat. 

 

TERCER.- Aprovar la modificació de les clàusules del PCAP que va regir en la licitació 

anterior, relatives al procediment d’adjudicació i a la formalització del contracte de 

conformitat amb el que preveu la LCSP per als procediments negociats sense 

publicitat d’acord amb el detall que es reprodueix a continuació i la modificació de 

totes aquelles referències que figuren en els esmentats plecs relatives al procediment 

simplificat que hauran de fer referència al procediment negociat sense publicitat. 

Allà on diu:  

 
F. Tramitació de l’expedient i procedime nt d’adjudicació del contracte  

 

Tramitació:    Ordinària (art. 116 i següents de la LCSP) 

Procediment:    Obert simplificat (art. 159 de la LCSP) 

Tramitació electrònica:  Sí  

Inscripció al RELI:   Obligatòria per a participar en aquesta licitació 



 
 

 

 

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions  

11.1 Les empreses licitadores, quan així faci constar en l’apartat F del quadre de característiques, han 

de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en 2 sobres en el termini màxim de 15 

dies a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al Perfil de Contractant. No 

obstant, si l’últim dia del termini és inhàbil s’entendrà prorrogat al dia hàbil següent. El darrer dia de 

termini per presentar ofertes finalitzarà a les 14:00:00 hores, de manera que les ofertes rebudes amb 

posterioritat (és a dir, a les 14:00:01 hores en endavant) es consideraran extemporànies. Les empreses 

han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes mit jançant l’eina de Sobre Digital 

accessible a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/angles 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores 

hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s 

correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. Les adreces 

electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de Sobre 

Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre 

Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la declaració responsable per rebre els avisos 
de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç 

que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 

ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses  

licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els 

sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de 

forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 

introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació. 

Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així 

mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual 

han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar 

correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 

cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda 

ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, 

per l’accés al seu contingut. 

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 

formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital 

per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 

documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a 

la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en 

la data i l’hora establertes. L’espai virtual securitzat es considera una “caixa forta virtual” que compleix 

amb els requisits de seguretat i garantia de no accessibilitat establerts en la Disposició addicional 

dissetena de la LCSP. 

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de 

finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini establert 

abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del 

sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el 

xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part  de les empreses 

licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir 

al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta 

que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 

conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi 

presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 



 
 

 

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a 

l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web 

següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 

11.2 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 

l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent 

primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, 

amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després 

fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En 

cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha 

estat retirada. 

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona 

fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital 

prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la 

documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests 

arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne 

l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en 

les ofertes trameses en dues fases. 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

11.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 

codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 

corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els 

documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà 

responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 

il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de 

quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 

d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut 

d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o 

valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 

presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 

necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En 

aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 

l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de 

la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina 

de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 

d’haver enviat documents amb virus a través de l’e ina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica 

en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder 

garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 

11.4  Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 

disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a 

l’adreça web següent: 

Sobre Digital (gencat.cat) 

L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest motiu, 

els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La partició 

s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica)  i 

sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat 

d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2) . 

En cas que comprimir o dividir l’arxiu sigui inviable per la mida dels arxius –com per exemple vídeos– 

les empreses licitadores han de seleccionar l’arxiu de més de 25 Mb no partible sense clicar al botó 

“xifrar i desar” i, un cop preparada tota l’oferta normalment i tenint l’arxiu de més de 25 Mb i no 

partible seleccionat però no enviat, han de generar el resum que conté totes les empremtes 

electròniques adjuntes i enviar-lo. Les empreses que han optat per aquesta opció han d’aportar l’arxiu 

en un suport electrònic físic (USB), de manera que l’òrgan de contractació o la mesa podrà comprovar la 

coincidència de les empremtes electròniques dels documents aportats en aquest suport físic electrònic 

amb les dels documents seleccionats en l’oferta presentada. 



 
 

 

11.5 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació 

traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

11.6 . Les persones interessades podran dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar informació 

addicional sobre els plecs de condicions i la documentació complementària, la qual haurà de facilitar-

se, almenys, 6 dies abans de que finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que 

l’hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 

contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a 

través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espa i virtual de la licitació. Aquestes 

preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil 

de contractant de l’òrgan de contractació: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/angles 

11.7  Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part 

de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així 

com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre 

Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i 

empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre 

de la Unió Europea. 

11.8 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap 

proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La 

infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes per ella subscrites. 

 

11.9 Contingut dels sobres  

CONTINGUT DEL SOBRE A  

A - a)  Declaració responsable  

Les empreses licitadores han de presentar la declaració responsable, la qual s’adjunta com a annex  1  a 

aquest plec i com a plantilla inclosa en l’eina del sobre Digital, mitjançant el qual declaren que ostenten 

la representació de la societat que presenta l’oferta; que compten amb l’adequada solvència 

econòmica, financera i tècnica; que compta amb les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat; 

que no està incurs en cap prohibició de contractar; que compleix amb la resta de requisits que 

s’estableixen en aquest plec; que, si escau, disposa del compromís per escrit de l’empresa tercera que 

utilitzarà per completar la solvència econòmica, financera o tècnica exigida i presentar aquest 

compromís d’acord amb el model de l ’annex  3 .  

 Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones 

autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electròniques 

i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la 

clàusula vuitena d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es 

recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre -les, així com diverses adreces de correu 

electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. 

 En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió temporal 

si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la declaració responsable. A més de 

la declaració responsable, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se 

formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. Aquest document caldrà 

incorporar-lo a l’apartat “Altra documentació” en l’eina del sobre Digital. 

 La declaració responsable, i l ’annex  3  si escau, s’ha de presentar signat electrònicament per la 

persona o les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició. 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec, el 

compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora 

en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta que ha obtingut la millor 

puntuació, amb caràcter previ a l’adjudicació. Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de 

contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la 

documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes 

raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració responsable o quan sigui necessari per al bon 

desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI 

o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una base 

de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar 

els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 



 
 

 

 Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 

de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al 

seu fur propi. Aquest document caldrà incorporar-lo a l’apartat “Altra documentació” en l’eina del sobre 

Digital. 

 
A –  b) Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor  

Si a l’apartat I del quadre de característiques  s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció 

d’un judici de valor, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre A –b) tota la documentació 

relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor.  

La inclusió en aquest sobre de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta de 

caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre denom inat 

“oferta avaluable d’acord amb criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules”, comportarà 

l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir 

coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la 

relativa als criteris de valoració subjectiva. 

 

CONTINGUT DEL SOBRE B  

Si a l’apartat I del quadre de característiques  s’ha establert el preu o un criteri basat en la rendibilitat, 

com el cost del cicle de vida, com a únic criteri d’adjudicació o bé s’han establert varis criteris 

quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules, les empreses licitadores inclouran en el sobre B la 

seva proposició econòmica, formulada conforme al model que s’adjunta com a annex  2 i tota la 

informació referent a la resta de criteris.  

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves 

ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la 

signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté  les 

empremtes electròniques de tots els documents que la composen. 

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de 

tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 

adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. 

- Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi assenyalat en 

l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació  confidencial, si conté informació 

d’aquest tipus. 

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre denominat “oferta 

avaluable d’acord amb criteris sotmesos a judici de valor” i, si s’escau, en el sobre relatiu a “oferta 

avaluable d’acord amb criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules”, es poden considerar 

de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat 

intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials 

legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament 

pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut 

que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres 

de posteriors. No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 

incloses en la declaració responsable. 

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 

interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les 

dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades 

del caràcter confidencial. 

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencia l de determinada 

documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés o  de vista de dita 

documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores afectades. 

Tal com s’ha assenyalat en l’apartat 3 d’aquesta clàusula, les empreses licitadores podran presentar 

una còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes que han 

presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de 

contractació / de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de 

l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els 

aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. 



 
 

 

No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer 

clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 

 

Divuitena. Adjudicació del contracte  

18.1 Un cop comprovada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan de 

contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària. Si s’ha 

realitzat el requeriment de documentació, establert a la clàusula quinzena, el termini per acordar 

l’adjudicació serà el de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació. 

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els 

criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat 

desert es publicarà en el perfil de contractant. 

18.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 

notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es 

publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies naturals, 

indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització de l contracte. 

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al telèfon 

mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la 

posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 

D’acord amb el previst en l’article 43.2 de la Llei 39/2015, d’1  d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, la notificació s’entén rebutjada quan hagin 

transcorregut deu dies naturals des de la posada a disposició de la notificació sense que s’accedeixi al 

seu contingut. 

 

Ha de dir: 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació del c ontracte  

 

Tramitació:    Ordinària (art. 116 i següents de la LCSP) 

Procediment:    Negociat sense publicitat (art. 168, 169 i 170 de la LCSP)  

Tramitació electrònica:  Sí  

Inscripció al RELI:   Obligatòria per a participar en aquesta licitació 

L’adjudicació d’aquest contracte es realitza mitjançant procediment negociat sense publicitat derivat 

d’una licitació declarada deserta per manca d’oferta adequada i, per tant, només es pot encomanar a 

l'únic empresari que va presentar proposició per participar en la licitació declarada deserta de 

conformitat amb les previsions contingudes en els articles 168 apartat a) 2n, 169 i 170 de la LCSP. 

Tenint en compte les característiques d’aquest procediment d’adjudicació, des del servei de 

contractació, s’adreçarà invitació per participar en aquesta negociació únicament a l’empresa Gurbtec 

Telecom amb NIF B66110792, que haurà d’acreditar l’aptitud necessària per dur a terme l’objecte del 

contracte, segons els requisits de capacitat establerts en aquest plec. 

Aquesta invitació es farà per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els termes i requisits que 

preveu la disposició addicional setzena de la LCSP. 

 

Onzena. Presentació de documentació i de proposic ions 

11.1. Lloc i termini de presentació  

L’únic empresari convidat a la negociació haurà de presentar la seva proposició dins del termini màxim 

de 10 dies naturals comptats des de l’endemà de la recepció de la invitació que es cursarà per mitjans 

electrònics. 

Per tal de garantir la prèvia valoració de la proposta tècnica, la invitació podrà establir un segon termini 

per a presentar la proposta econòmica, un cop s’hagi realitzat la valoració de la proposta tècnica pel 

tècnic competent. 

La proposició s’haurà de presentar mitjançant una instància genèrica a través de la web de 

l’Ajuntament d’Anglès: https://www.seu-e.cat/ca/web/angles/  

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

11.2 Dins del termini que es faci constar en la invitació, i de conformitat amb el previst en aquest plec, 

l’empresa Gurbtec Telecom amb NIF B66110792 haurà de presentar la totalitat de la documentació 

que s’exigia en l’anterior licitació, essent aquesta la següent:  

a) La declaració responsable degudament signada seguint el model de l’annex 1 d’aquest plec.  

b) La proposta tècnica, d’acord al què estableix l’apartat I del quadre de característiques d’aquest plec. 



 
 

 

c) La proposició econòmica degudament signada que s’haurà de presentar seguint el model de l’annex 

2 d’aquest plec. 

d) El model de compromís per la integració de la solvència amb mitjans externs degudament signat, que 

s’haurà de presentar seguint el model de l’annex 3 d’aquest plec, si s’escau. 

e) La declaració responsable d’allotjament de dades degudament signada seguint el model de l’annex 4 

d’aquest plec. 

En cas que la proposta tècnica presentada pel licitador sigui exactament la mateixa que van presentar 

en l’anterior licitació, es tindrà en compte la valoració ja realitzada pel tècnic informàtic, no essent 

necessari realitzar una nova valoració de la proposta tècnica. 

11.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 

codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 

corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els 

documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus , serà 

responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 

il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de 

quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació 

d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut 

d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o 

valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 

presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 

necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.  

11.4 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la documentació 

traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

11.5  Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part 

de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així 

com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que recullen el Registre 

Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i 

empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre 

de la Unió Europea. 

11.6 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap 

proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o  figurar en més d’una unió temporal. La 

infracció d’aquestes normes dóna lloc a la inadmissió de totes les propostes per ella subscrites. 

 

Onzena bis. Criteris de  negociació i valoració de l’oferta  

L’Ajuntament d’Anglès sol·licitarà una oferta inicial a l’empresa convidada, per a, posteriorment, 

procedir la Mesa de Contractació, si s’escau, o, en cas contrari, el servei tècnic promotor del contracte 

habilitat per l’òrgan de contractació, a valorar-la.  

En cas d’observar defectes esmenables en l’oferta presentada, es comunicarà a l’empresa afectada 

perquè els esmeni en el termini de tres dies hàbils.  

Finalitzat el termini de presentació de proposicions, la Mesa de Contractació, si s’escau, o, en cas 

contrari, el servei tècnic promotor del contracte habilitat per l’òrgan de contractació,  iniciarà les 

consultes i negociacions tendents a la formació del contracte.  

La Mesa de Contractació, en cas que ho consideri adient, assumirà els termes de la negociació 

realitzada pel servei tècnic promotor del contracte i efectuarà la proposta a l’òrgan de contractació. 

En cap cas es negociaran els requisits mínims de la prestació objecte del contracte.  

La Mesa de contractació o el servei tècnic promotor durà a terme la negociació dels termes del 

contracte amb plena llibertat per arribar o no a la celebració definitiva del contracte. La ruptura 

unilateral de la negociació no originarà cap responsabilitat precontractual sempre que no hagi existit 

una conducta contrària a la bona fe de l'altra part. 

El òrgans de contractació negociaran amb l’empresa licitadora l’oferta que aquesta hagi presentat per 

adaptar-la a les necessitats requerides per l’Ajuntament d’Anglès en la present licitació. 

Seran objecte de negociació: 
- El preu ofert. 



 
 

 

- Qualsevol altra que es consideri adient i estigui relacionada amb l’objecte del contracte, sense 

que, en cap cas, es puguin negociar els requisits mínims de la prestació objecte del contracte 

ni tampoc els criteris d’adjudicació. 

Aquesta negociació es realitzarà preferentment per mitjans telemàtics, mitjançant videoconferència o 

trucada telefònica, sense perjudici que la mateixa es pugui fer presencialment a les instal·lacions del 

propi Ajuntament. 

La negociació podrà ser gravada i es considerarà que l’empresa licitadora accepta la gravació de les 

negociacions al presentar l’oferta inicial. 

Quan l'òrgan de contractació decideixi concloure les negociacions, informarà a l’empresa licitadora i 

establirà un termini per a la presentació d'ofertes noves o revisades. 

En tot cas, s'haurà de deixar constància a l'expedient de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes 

i de les raons per a la seva acceptació o rebuig. 

Un cop presentades les noves ofertes o les ofertes revisades, aquestes seran valorades per la Mesa de 

contractació o el servei tècnic promotor del contracte, a efectes de procedir a l’adjudicació del 

contracte. 

 

Divuitena. Adjudicació del co ntracte  

18.1. Realitzada la negociació, presentada la proposició i la resta de documentació exigida, es 

procedirà a la verificació del compliment dels requisits de capacitat i solvència de la licitadora i a la 

comprovació de la resta de la documentació presentada i tanmateix es traslladarà amb la proposició 

econòmica al servei tècnic responsable del contracte per tal que emeti el corresponent informe.  

18.2 . De tot el procés i del resultat de la negociació realitzada, i comprovada tota la documentació 

aportada, el responsable del contracte emetrà un informe tècnic justificatiu, que quedarà incorporat a 

l’expedient administratiu de referència que inclourà la proposta d’adjudicació del contracte, 

degudament justificada de conformitat amb la proposició econòmica presentada per l’única empresa 

convidada a la negociació.  

18.3. Emès aquest informe, i comprovada la capacitat i solvència de la licitadora, i prèvia f iscalització 

de l’expedient per part de la Intervenció Municipal, la proposta d’adjudicació del contracte s’elevarà a 

l’òrgan de contractació perquè resolgui l’expedient de contractació.  

18.4. L’adjudicació, la formalització i les dades referents al present contracte seran objecte de 

publicació al perfil de contractant d’aquest Ajuntament.  

18.5  L’accés al perfil de contractant de l’Ajuntament es realitza per internet a través de la seva web 

institucional i, pel que fa a la informació i documentació referents a aquest expedient de contractació, a 

l’enllaç següent:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=29

54452 

 

QUART.- Autoritzar la despesa pressupostària que es detalla a continuació: 

Any Aplicació pressupostària Import (IVA inclòs)  

2021 

(juliol- desembre) 

920 22200 TELÈFONS AJUNTAMENT 6.166,04 € € 

2022 * 12.332,08 € 

2023 

(gener-juny) 

* 6.166,04 € 

 

*Atès que es tracta d’una despesa plurianual, aquesta es subordinarà al crèdit que 

per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. Pel que cal condicionar la 

despesa a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost per a les 

anualitats que correspongui. 

 

CINQUÈ.- Procedir a l’inici del procediment de licitació del present contracte, 

mitjançant procediment negociat sense publicitat per oferta inacceptable, donant 



 
 

 

ordre que es procedeixi a la invitació corresponent a l’empresa convidada per a la 

negociació. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

3.0.- Assumptes urgents.  

 

Un cop finalitzats els punts de l’ordre del dia, es vota la urgència de les propostes 

urents, la qual és favorable per unanimitat dels assistents  

 

3.1.- Annex conveni 3r contenidor oli  

 

Assumpte 

Autorització privativa del domini públic per la col·locació d’un tercer contenidor d’oli 

vegetal segons termes i condicions establerts en el Conveni aprovat per acord de JGL 

de 17-06-2021 amb l’empresa TIRGI, SL. 

 

Antecedents 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària del dia 17 de juny de 2021 va 

autoritzar a TIRGI, S.L. l’ocupació de la via pública amb dos contenidors d’oli vegetal, 

va declarar que l’activitat de recollida d’oli vegetal és una activitat d’interès general 

als efectes d’aplicar l’exempció del pagament de la taxa de l’ocupació de la via pública 

amb els contenidors d’oli, i va aprovar el conveni regulador dels termes de 

l’esmentada autorització. 

Segons la clàusula segona del conveni, el nombre de contenidors i la seva ubicació 

s’adaptaran a les necessitats que es detectin en el territori, podent ser ampliats, 

reduir el nombre de contenidors i si s’escau, modificar la seva ubicació, prèvia 

autorització de l’Ajuntament. 

És d’interès municipal ampliar l’autorització a un tercer contenidor d’oli vegetal situat 

a la Plaça dels Palillos, per la qual cosa cal concedir la preceptiva autorització. 

 

Fonaments de Dret 

D’acord amb el 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-, se subjecten a llicència 

l'ús comú especial d'acord amb la naturalesa dels béns, els actes d'afectació i 

d'obertura a l'ús públic i les disposicions generals (art. 218.3), i l'ús privatiu que no 

comporta transformació ni modificació del domini públic (art. 218.4). D’acord amb 

l’article 60.1 del RPEL, aquesta autorització és competència de l’Alcaldia. 

L’Ordenança Fiscal número 16 del municipi d’Anglès vigent, reguladora de la taxa per 

utilització privativa o l’aprofitament especial de domini públic local preveu que 

l’ajuntament podrà establir convenis amb els contribuents d’aquesta taxa, per tal 

d’ajustar la tarifa segons les característiques d’ocupació en cada cas. Per altra banda, 

la mateixa ordenança preveu la possibilitat d’eximir del pagament de la taxa 

determinades ocupacions, en aquests termes: Estaran exemptes del pagament 

d’aquesta taxa aquelles ocupacions de via pública derivades d’activita ts que siguin 

declarades d’interès general per la Junta de Govern Local. 



 
 

 

 

Resolució 

 

Per tot això, els membres de  la Junta de Govern local adopten per la via d’urgència el 

següent  

 

ACORD: 

PRIMER.- Autoritzar a TIRGI, S.L. l’ocupació de la via pública amb un tercer contenidor 

d’oli vegetal, en els termes i condicions establerts en el conveni aprovat en data 17-

06-2021. 

 

SEGON.- DECLARAR que l’activitat de recollida d’oli vegetal és una activitat d’interès 

general i aplicar l’exempció del pagament de la taxa de l’ocupació de la via pública 

amb els contenidors d’oli. 

 

TERCER.- NOTIFICAR el present acord a TÈCNIQUES I RECUPERACIONS DEL GIRONÈS 

TIRGI, S.L. amb NIF B17592122. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

3.2.- Aprovacióde  la  convocatòria  de les  Bases  reguladores  de  la  concessió  de  

subvencions municipals per a entitats per a l’any 2021  

 

 

Identif icació de l’expedient  

 

Aprovació de la convocatòria de les Bases reguladores de la concessió de subvencions 

municipals per a entitats per a l’any 2021. 

 

Antecedents de fet  

 

1.- El ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 13 d’abril de 2021, va aprovar les Bases 

reguladores de la concessió de subvencions municipals per a entitats per a l’any 2021, 

publicades al BOP número 121 de 25 de juny de 2021. 

 

2.- L’import màxim a destinar respecte de les entitats de tipus cultural, per part de 

l’Ajuntament d’Anglès per a l’any 2021 és de 18.000,00; amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 334 48003 TRASNFERÈNCIES ENTITATS CULTURALS del pressupost municipal  

vigent (RC: 220210003631).   

 

Respecte de les entitats de tipus esportiu, l’import màxim a destinat per part de l’Ajuntament 

d’Anglès per a l’any 2021 és de 12.000,00; amb càrrec a l’aplicació pressupostària 341 



 
 

 

48000 SUBVENCIÓ A ENTITATS ESPORTIVES del pressupost municipal  vigent (RC: 

220210003630).   

 

3.-  Vist l’informe favorable de la intervenció municipal, emès en data 1 de juliol de 2021. 

 

 

Fonaments de dret  

 

Primer. -  L'art.9.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, pel qual s'estableix com a 

requisit previ l'establiment de qualsevol subvenció l'aprovació de les corresponents bases 

reguladores. 

Segon.- L'art.17.2 de l'esmentada norma, per la qual es disposa l'aprovació de les 

corresponents bases reguladores mitjançant una ordenança general o diverses ordenances 

específiques; i així mateix allò establert per l'art.17.3  -LRSP-,que regula el contingut mínim de 

les Bases reguladores. 

Tercer. -  La competència per a l’aprovació de les bases, ordenances i reglaments municipals 

correspon al Ple, d'acord amb allò establert per l'art.22.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local; així com el procediment d'aprovació establert per 

l'art.49 de la LGS de l'esmentada norma, i l'article 124 del ROAS. 

Quart.- 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. 

Cinquè.- 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. 

Sisè.- La Base de Datos Nacional de Subvenciones opera com a sistema nacional de publicitat 

de subvencions. 

Setè.-  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 que fou delegada a la Junta de Govern Local per Decret de 25 de 

juny de 2019, la qual es va donar compte en sessió plenària de data 27 de juny de 2019. 

Resolució:  

Per tot això, la Junta de Govern Local adopta per la via d’urgència del següent: 

ACORD: 

PRIMER.- ESTABLIR un termini de 20 dies hàbils per tal de formular les sol·licituds, des de la 

publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.  

SEGON.- CONVOCAR de conformitat amb el termini establert en l’anterior precepte , les 



 
 

 

presents subvencions, en els termes següents: 

 

 
1.- Objecte de les subvencions: 

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la 

concessió de subvencions de l'Ajuntament d'Anglès, que es destinaran a donar suport a 

activitats d'interès públic local que duen a terme les entitats que figuren inscrites al 

Registre d'Entitats Municipal de l'Ajuntament d'Anglès, en els àmbits del civisme, el 

consum responsable, la cultura, l'ensenyament, la igualtat de gènere, la infància, la 

joventut, la participació ciutadana, la salut pública i la promoció de l'esport base. 

Sols podran sol·licitar aquesta subvenció les entitats que estan inscrites en el Registre 

d'Entitats Municipals de l'Ajuntament d'Anglès i que les activitats objecte de la subvenció 

siguin realitzades dins el terme municipal d’Anglès i/o de les viles agermanades amb 

Anglès i han de poder-hi tenir accés totes les persones de la Vila –admetent-se només 

límits per franja àmplia d’edat-.  

Les despeses de les actuacions subvencionades han de ser realitzades dins de l’any 

2021, sempre i quan l'entitat complís amb les condicions que regeixen aquestes bases 

en el moment de fer-se l'activitat. 

 

2.- Requisits de les entitats beneficiàries al presentar la sol·licitud: 

2.1.- Cal omplir el model normalitzat de sol·licitud de subvencions que té l'Ajuntament 

d'Anglès. 

2.2.- Cal adjuntar una petita memòria de l'activitat que l'entitat té previst desenvolupar.  

2.3.- Cal adjuntar fotocòpia de la pòlissa d'assegurança vigent, i rebut conforme està al 

corrent de pagament, amb cobertura dels participants i de les activitats que es 

realitzaran i amb cobertura per atendre la responsabilitat civil derivada dels 

desperfectes que es puguin ocasionar als equipaments municipals.  

 

3.- Procediment de presentació de les sol·licituds 

Les sol·licituds s'han de presentar en el termini establert en la convocatòria i han d'estar 

signades electrònicament pel representant legal de l'entitat.  

Només es pot tramitar una sol·licitud de subvenció per entitat i secció amb activitat 

totalment diferenciada. En cas que una entitat presenti més d'una sol·licitud per secció 

amb la mateixa activitat s'entendrà que la vàlida és la darrera i es desestimaran les 

restants. 



 
 

 

Les sol·licituds, que s'han de fer mitjançant el model proporcionat per l'Ajuntament 

d'Anglès, s'han de presentar de forma telemàtica amb la signatura electrònica amb 

certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de 

Catalunya, i a través de l'E-TRAM. 

L'esmena de defectes en la sol·licitud s'ha de realitzar, després del requeriment i amb 

l'advertiment de desistiment, en el termini màxim de 10 dies des de la notificació. Si 

transcorregut aquest termini no s'ha esmenat cap defecte, s'entén que l'interessat ha 

desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d'acord amb els 

termes previstos a la legislació de procediment administratiu, i s'arxivaran les 

actuacions sense cap tràmit ulterior. 

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document 

que acompanyi la sol·licitud de subvencions deixen sense efecte aquest tràmit, des del 

moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada i, en 

conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que 

puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la 

concessió.  

 

4.- Despeses subvencionables i període d'execució 

Es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la 

naturalesa de l'activitat subvencionada i es realitzi en el termini i en les condicions que 

determinen aquestes bases. En cap cas, el cost de l'activitat no pot superar el seu valor 

de mercat. 

Les despeses de les actuacions subvencionades s'hauran d'acreditar mitjançant factura 

nominativa a nom de l'entitat que se li ha concedit la subvenció. No s’acceptaran 

pressupostos, factures proforma o documents similars que no puguin acreditar el 

pagament de la despesa. 

Només s’acceptaran tiquets de caixa si en ells hi figura expressament la identitat de 

l’entitat que sol·licita la present subvenció, no essent vàlids quan hi figuri un 

representant de la mateixa o qualsevol altra entitat o persona diferent de l’entitat 

sol·licitant de la subvenció. 

D’acord amb l’article 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de  

subvencions, en cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos 

indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos 

personals sobre la renta, per tant, l’IVA de les factures presentades no serà considerat 

com a despesa subvencionable. 

Tampoc es considerarà despesa subvencionable, tot i complir-se els requisits anteriors, 



 
 

 

les despeses consistents en begudes alcohòliques. 

El període d'execució serà de l'1 de gener de 2021 al 31 de desembre de 2021. 

 

5.- Procediment i criteris de concessió de les subvencions 

El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competitiva, 

mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la 

convocatòria d'acord amb els criteris de valoració següents: 

Interès públic de les actuacions proposades*:  ..........................................de 0 a 15 punts  

* Les sol·licituds amb valoració de 0 punts seran excloses de la subvenció 

Nombre previst de persones participants i/o destinatàries: 

- menys de 10 participants: ............................................................................. 0 punts 

- de 11 a 25 participants: ................................................................................ 5 punts 

- de 26 a 30 participants: .............................................................................. 10 punts 

- més de 30 participants: .............................................................................. 15 punts 

Nombre de persones membres de l'entitat:  

- de 1 a 4 membres:  ..................................................................................... 10 punts 

- més de 4 membres:  ................................................................................... 15 punts 

Participació de l'entitat en xarxes, consells i altres projectes transversals:  ....  5 punts 

L'import de cada subvenció  individualitzada depèn de l'import sol·licitat, la puntuació 

obtinguda i el crèdit pressupostari màxim corresponent a la convocatòria, i es calcula  

aplicant la fórmula següent: 

S=I x (P/suma p) 

En què: 

P: puntuació atorgada a la sol·licitud 

Suma p: suma de les puntuacions atorgades a totes les sol·licituds valorades 

I : crèdit pressupostari màxim corresponent a la convocatòria 

S: subvenció a atorgar a la sol·licitud, que s'arrodonirà eliminant els decimals 

La subvenció resultant per cada sol·licitud (S) no pot superar l'import sol·licitat, ni pot ser 

superior a 1.500,00€. En el cas que la suma de totes les subvencions calculades sigui 

inferior al crèdit màxim disponible per la convocatòria, la diferència restarà com a crèdit 

no disposat. 



 
 

 

 

6. Òrgans competents en el procediment de concessió de les subvencions. 

6.1.- L'òrgan competent per l'ordenació del procediment de concessió de les 

subvencions és l’Alcaldia, mitjançant Decret.  

6.2.- El departament de secretaria, realitzarà la instrucció de l'expedient per a 

l'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases. Les activitats d'instrucció 

comprendran: 

 Comprovació del compliment dels requisits de condició de beneficiari establerts en 

aquestes bases. 

 L'avaluació de les sol·licituds efectuada conforme els criteris establerts en aquestes 

bases. 

 Petició dels informes, informació o assessorament que estimi necessaris, en cas que 

l'estudi de la documentació no sigui suficient per determinar la proposta. 

6.3.- La Comissió Avaluadora està integrada Per: 

Presidència: L'Alcaldessa 

Vocals:  

-Regidor de Cultura 

- Regidor d'Hisenda 

- Regidor d'Educació 

- Regidor d'Esport 

- TAG intervenció 

- Secretària municipal  

Secretària: personal administratiu encarregada de les subvencions.  

6.4.- Una vegada valorades les sol·licituds, s'emetrà l’informe i la proposta d'atorgament 

a l’Alcaldia, que actuarà com a òrgan competent per a la resolució mitjançant Decret.  

La proposta de resolució ha d'expressar la llista de beneficiaris proposats per a 

l'atorgament de la subvenció i la quantia d'aquesta, així com la relació dels so l·licitants 

exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió. 

 

7.- Termini per a la resolució 

La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de l’Alcaldia, que resoldrà 

definitivament l'atorgament de les subvencions, i s'haurà d'emetre la corresponent 

resolució en el termini màxim de tres mesos a comptar de la finalització del període de 



 
 

 

presentació de les sol·licituds. 

 

 8.- Acceptació de la subvenció 

Les subvencions atorgades es consideren acceptades si no es produeix una renúncia 

expressa del beneficiari, dins del termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la 

notificació de la concessió de la subvenció a l'entitat beneficiària, així com les 

condicions generals i específiques fixades que hi siguin d'aplicació. 

 

9- Justificació de la subvenció 

El termini màxim per justificar les despeses subvencionades serà el 31 de gener de 

2022. 

L'import de la despesa subvencionable que s'ha de justificar serà el que es determini 

com a tal en l'acord d'atorgament de la subvenció. 

Els beneficiaris presentaran la justificació mitjançant el model de compte justificatiu 

normalitzat i una memòria de la realització de l'actuació subvencionada que permeti 

valorar el seu grau d'execució. 

A la memòria hi haurà de figurar: 

 El nom i la descripció de l'activitat. 

 El lloc de realització de l'activitat. 

 La temporalització, durada i periodicitat de l'activitat. 

 La participació obtinguda per gènere, edat i total de l'activitat, sols per les entitats 

esportives. 

 El recull fotogràfic i/o documentació editada on es visualitza el suport de l'Ajuntament 

d'Anglès. 

A l'efecte de la justificació cal presentar factures o certificats emesos per un organisme 

competent, de les despeses imputables a l'activitat subvencionada que, conforme a 

dret, s'hagin meritat de l'1 de gener de 2021 fins el 31 de desembre de 2021. 

En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o 

incomplets, es comunicarà  a l'entitat interessada la necessitat d'esmenar-los o 

completar-los en el termini de 15 dies. 

Si el cost de l'activitat resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció 

es mantindrà en la quantia inicialment atorgada.  

En cas que la despesa justificada sigui inferior a la fixada com a despesa a justificar en 

l'acord de concessió, la subvenció es reduirà a l’import de la despesa justificada. 



 
 

 

Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta no 

s'hagués presentat, es requerirà a l'entitat beneficiària a presentar-la en un termini de 

quinze dies hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació formal, amb l'advertiment 

que en cas que no ho faci es procedirà a revocar la subvenció. 

 

10- Pagament de la subvenció 

Es tramitarà el pagament de la subvenció previ informe del departament de secretaria i 

d’intervenció. 

El pagament de la subvenció es farà mitjançant transferència bancària. 

 

11- Compatibilitat de subvencions 

Les subvencions objecte d'aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus 

d'ajuda, sempre que la suma de tots els ingressos vinculats a la despesa 

subvencionada,  no sobrepassi al cost total de l'actuació subvencionada.  

 

12- Subcontractació 

Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de 

subvenció però les obligacions econòmiques que se'n derivin hauran d'anar a càrrec de 

l'entitat sol·licitant de la subvenció. 

 

13- Reformulació de sol·licitud 

Abans que la Comissió Avaluadora emeti l'acta amb la proposta de resolució sobres les 

sol·licituds, els peticionaris podran reformular les seves sol·licituds presentant la petició 

corresponent acompanyada de la mateixa documentació necessària per a la 

presentació inicial de sol·licituds. 

 

14- Modificació de les subvencions 

Els beneficiaris no podran demanar ni sol·licitar un canvi de l'objecte o destí de la 

subvenció atorgada, ni sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de 

finançament, una vegada s'hagi aprovat la resolució corresponent. 

 

15- Invalidesa, revocació i reintegrament 



 
 

 

L'Ajuntament d'Anglès podrà revocar totalment o parcialment les subvencions, amb 

l'obligació per part del beneficiari de retornar l'import del rebut i de pagar l'interès de 

demora  corresponent, en els supòsit següents: 

a) Supòsits previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 

b) Incompliment d'altres obligacions que preveuen aquestes bases. 

c) Altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.  

El departament de secretaria tramitarà els expedients d'invalidesa, revocació i 

reintegrament de les subvencions concedides, i la Junta de Govern Local de 

l'Ajuntament d'Anglès serà l'òrgan competent per adoptar els corresponents acords.  

 

16- Prohibició de contractació amb persones vinculades 

Els beneficiaris no podran concertar l'execució total o parcial de les activitats 

subvencionades amb persones o entitats amb qui estiguin vinculats, llevat que la 

contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s'obtingui l'autorització 

de l'òrgan concedent de l'Ajuntament d'Anglès. 

Tampoc no es podrà concertar l'execució en els altres supòsits previstos a l'article 29.7 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  

 

17- Protecció de dades 

En el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter 

personal, els beneficiaris i entitats col·laboradores han de complir amb la normativa, tot 

adoptant i implementant les mesures de seguretat previstes per la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets 

digitals, i reglamentació que la desenvolupi.  

 

18- Verificació i control 

Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per l'Ajuntament 

d'Anglès s'entendran com a documents suficients per acreditar el destí de la subvenció 

concedida. 

No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre's a les actuacions de 

comprovació que pugui efectuar l'Ajuntament d'Anglès, i a qualsevol altra actuació de 

comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, 

tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui 



 
 

 

requerida en l'exercici de les actuacions anteriors. 

19- Obligació de difusió i publicitat 

Els beneficiaris hauran de fer constar expressament el suport econòmic de l'Ajuntament 

d'Anglès en qualsevol acte, publicitat o difusió de les actuacions que siguin objecte de 

subvenció, tot i que l'activitat ja hagi estat realitzada. 

Si s'incompleix aquesta obligació, i sense perjudici de les responsabilitats en què puguin 

correspondre, s'apliquen les regles següents: 

a) si encara és possible el seu compliment en els termes establerts, l'òrgan concedent 

ha de requerir al beneficiari perquè adopti les mesures de difusió establertes en un 

termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que aquest incompliment 

pot comportar la revocació de la subvenció. 

b) Si pel fet d'haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no 

és possible el seu compliment en els termes establerts, l'òrgan concedint pot establir 

mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del finançament 

públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l'òrgan concedent al beneficiari, s'ha 

de fixar un termini no superior a 15 dies per  a la seva adopció amb l'advertència de que 

aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció. 

 

20- Altres obligacions del beneficiaris. 

a- Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o  adoptar el comportament que 

fonamenta la concessió de les subvencions. 

b- Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de 

l’activitat i el compliment de la finalitat que determini la concessió o el gaudi de la 

subvenció. 

c- Comunicar a l'Ajuntament d'Anglès, en qualsevol moment i, en tot cas, abans de la 

justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o 

recursos que financin les activitats subvencionades. 

d- Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la 

legislació general i sectorial aplicable al beneficiari. 

e- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 

documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i 

control. 

f- Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.  

 



 
 

 

21- Principis ètics i de conducta 

Les persones beneficiàries d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament 

exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol 

manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar al 

procediment. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui 

vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.  

Amb caràcter general, les persones beneficiàries d’ajuts públics en l’exercici de la seva 

activitat, assumeixen les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de 

subvencions o ajuts o en els processos derivats d’aquestes convocatòries. 

En particular, les persones beneficiàries de subvencions o ajuts públics assumeixen les 

obligacions següents: 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte 

d’interessos. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

l’adjudicació de la subvenció o ajut. 

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni 

per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un 

procediment d’adjudicació de subvenció o ajut. 

d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de 

la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 

aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 

e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 

imposa als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, 

sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de 

forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 

de la Llei de transparència. 

En cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d’aplicació el règim 

sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu 

l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici d’aquelles altres 



 
 

 

possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.  

 

22- Règim jurídic 

El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és: 

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  

b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

c) El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 

general de subvencions. 

d) El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 

179/1995, de 13 de juny. 

e) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.  

 

23- Interpretació 

La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament a 

l'Ajuntament d'Anglès, i correspondrà a la Presidència d’aquest ens la resolució de les 

incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació dels 

actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes 

bases. 

 

24- Vigència 

Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, i seran vigents fins que se n’acordi la 

modificació o derogació. 

 

 

 

 
TERCER.- ESTABLIR que els criteris de valoració, d’acord amb allò que s’estableix a les bases, 

són els següents: 

El procediment de concessió d'aquestes subvencions és el de concurrència competit iva, 

mitjançant la comparació de les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la 

convocatòria d'acord amb els criteris de valoració següents: 

Interès públic de les actuacions proposades*:  ..........................................de 0 a 15 punts 

* Les sol·licituds amb valoració de 0 punts seran excloses de la subvenció 

Nombre previst de persones participants i/o destinatàries: 



 
 

 

- menys de 10 participants: ............................................................................. 0 punts 

- de 11 a 25 participants: ................................................................................ 5 punts 

- de 26 a 30 participants: .............................................................................. 10 punts 

- més de 30 participants: .............................................................................. 15 punts 

Nombre de persones membres de l'entitat:  

- de 1 a 4 membres:  ..................................................................................... 10 punts 

- més de 4 membres:  ................................................................................... 15 punts 

Participació de l'entitat en xarxes, consells i altres projectes transversals:  ....  5 punts 

L'import de cada subvenció  individualitzada depèn de l'import sol·licitat, la puntuació 

obtinguda i el crèdit pressupostari màxim corresponent a la convocatòria, i es calcula  

aplicant la fórmula següent: 

S=I x (P/suma p) 

En què: 

P: puntuació atorgada a la sol·licitud 

Suma p: suma de les puntuacions atorgades a totes les sol·licituds valorades 

I : crèdit pressupostari màxim corresponent a la convocatòria 

S: subvenció a atorgar a la sol·licitud, que s'arrodonirà eliminant els decimals 

La subvenció resultant per cada sol·licitud (S) no pot superar l'import sol·licitat, ni pot ser 

superior a 1.500,00€. En el cas que la suma de totes les subvencions calculades sigui 

inferior al crèdit màxim disponible per la convocatòria, la diferència restarà com a crèdit 

no disposat. 

 

QUART.- AUTORITZAR la despesa per import de 18.000,00; amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 334 48003 TRASNFERÈNCIES ENTITATS CULTURALS del pressupost municipal  

vigent (RC: 220210003631).   

 

Alhora, autoritzar la despesa per import de 12.000,00; amb càrrec a l’aplicació pressupostària 

341 48000 SUBVENCIÓ A ENTITATS ESPORTIVES del pressupost municipal  vigent (RC: 

220210003630). 

 

CINQUÈ.- ESTABLIR com a model de sol·licitud telemàtica per tal de poder optar a les mateixes 

(que s’haurà de presentar amb la corresponent signatura electrònica amb certificat validat en 

la plataforma PSIS del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, i a través de l'E-TRAM), 

la següent: 



 
 

 

NIF 

NOM 

 

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ EXERCICI 
2021 

1.1 Dades d’identificació de l’entitat 
 

 

1.2  Persona signant de la sol·licitud 
 

NOM i COGNOMS 
 

NIF/NIE 
 

2. Dades identificatives de la subvenció 
 

NOM DE L'ACTIVITAT: 

DESCRIPCID ESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT 

DATES DE L’ACTIVITAT  ANY D’EDICIÓ  

NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS EN L’ACTIVITAT  

PARTICIPACIÓ EN XARXES, CONSELLS I PROJECTES TRANSVERSALS SI NO 

 

 

3. Pressupost 
 



 
 

 

Pressupost d’ingressos Euros 

1. Finançament propi 
 

2. Finançament públic 
 

 
2.1 Estat 

 

 
2.2 Generalitat de Catalunya 

 

 
2.3 Diputació de Girona 

 

 
2.4 Consell Comarcal 

 

 
2.5 Altres Ajuntaments 

 

3. Finançament privat 
 

 
3.1 

 

 
3.2 

 

 
3.3 

 

4. Import que se sol·licita a l’Ajuntament d’Anglès 

 

 

Total d’Ingressos 

 

 

 

 
 

Pressupost de despeses Euros 

1. Quota àrbitres federats 
 

2. Material 
 

3. Obsequis als participants 
 

4. Despeses artistes / conjunts / cobles 
 

5. Publicitat 
 



 
 

 

6. Altres ( a justificar) 
 

Total de despeses 

 

 

 

 

4. Declaració 

La persona signant SOL·LICITA un subvenció de l'import i motiu especificat, assumeix 

totes les responsabilitats que se'n puguin derivar i DECLARA: 

• Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s'hi adjunten 

corresponen a la previsió feta fins a la data d'avui. 

• Que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de 

conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions i que es troba al corrent de les obligacions de reintegrament de 

subvencions. 

• Que com a empresa sense establiments oberts al públic compleix el requisit de 

l'article 36.4 de la Llei 1/1998, de política lingüística. 

 
• Que en cas de concessió de la subvenció, es compromet a complir les condicions 

previstes en el cos de la resolució o acord de concessió, la Llei 38/2003, 17 de 

novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel 

qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions. 

• Que disposa dels llibres comptables, registres diligenciats i la resta de 

documentació degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil 

i sectorial aplicable, si és el cas, així com tots els estats comptables i registres 

específics que siguin exigits per la resolució o acord de concessió, amb la finalitat 

de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i control (art.14.1.f) de 

la Llei 38/2003 general de subvencions). 

• Que comunicarà a l'Ajuntament d'Anglès l'obtenció de subvencions, ajuts i ingressos 

o recursos que financin les activitats subvencionades. 

• Que farà constar expressament el suport econòmic de l'Ajuntament d'Anglès en 

qualsevol acte, publicitat o difusió dels programes, activitats, inversions o 

actuacions que siguin objecte de subvenció 

• Que l'entitat es troba al corrent amb les seves obligacions tributàries i amb la seguretat 

social. 



 
 

 

 
• La persona signant AUTORITZA a l'Ajuntament d'Anglès a efectuar les consultes 

necessàries a l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a la Tresoreria de la 

Seguretat Social a l'efecte de comprovar que està al corrent de les seves obligacions 

amb aquests dos organismes. 

Anglès, 

 

( signatura de la persona sol·licitant i segell de l'entitat ) 

D'acord amb Reglament (UE) 2016/679,, de protecció de dades de caràcter personal, us 
informem que els dades facilitades mitjançant aquest formulari i els adjunts s'incorporaran a 

un fitxer automatitzat titularitat de l'Ajuntament d'Anglès i seran utilitzades únicament per a 

gestionar la sol·licitud. Els titulars de les dades podran exercici els drets d'accés, rectificació, 
oposició i cancel·lació tot adreçant-se a l'Ajuntament d'Anglès. 

 

 

SISÈ.- 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.  

SETÈ.-  Comunicar el present acord a la Intervenció municipal. 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

Identificació de l’expedient  
 

Execució d’obres de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic – Aprovació de la 

quarta certificació d’obra. 

 

Antecedents 

 
1.- En data 22 de setembre de 2020, es va adjudicar el contracte de les “OBRES DE MILLORA 
DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC AL MUNICIPI D’ANGLÈS” a l’empresa 

ETRA BONAL, SA  amb NIF A08522955, per un import de 472.650,28€, 99.256,56€ en 
concepte d’IVA, sumant un import total de 571.906,84€  

 

2.- En data 2 d’octubre de 2020 es va formalitzar el contracte  entre l’Ajuntament d’Anglès i el 
contractista ETRA BONAL SA, i el 14 de desembre de 2020, es va signar l’acta de replanteig i 

inici de les obres. 

 
3.- La Junta de Govern Local en la sessió ordinària del 22 d’abril de 2021 va aprovar la 

primera certificació de l’obra, amb un import total de 11.071,57€ IVA inclòs  
 

4.- En data 27 de maig de 2021 el Ple va aprovar la certificació núm. 2 de les obres de Millora 

de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’Anglès, presentada pel contractista en data 
05.05.2021  amb un import total de 126.652,96€ IVA inclòs.  

 



 
 

 

5.- En data 17 de juny de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar la 3a certificació de les 
obres de Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic d’Anglès, presentada pel 

contractista en data 11.05.2021  amb un import total de 152.070,99€ IVA inclòs.  

 
6.- En data 18 de juny de 2021 i registre d’entrada E2021003828, es presenta la 4a 

certificació de l’obra, subscrita per la direcció de l’obra i el contractista, per un import de  
149.595,01€ IVA inclòs. 

 

7.- En data 23 de juny de 2021 l’enginyer municipal, responsable del seguiment del contracte, 
emet un informe en el que informa favorablement, la quarta certificació  d’obra presentada en 

data 18.06.2021 amb un import total de 149.595,01€ IVA inclòs. 

 
8.- Vist informe de fiscalització que obra en l’expedient. 

 
9.- Vist que la proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa del 

Ple de 01-07-2021. 

 

Fonaments de Dret 
 
Considerant allò previst als articles 308 i següents de la Llei 9/2018, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic – LCSP 2017 - , i de conformitat amb allò previst a la Disposició 

Addicional Segona de la LCSP 2017, l’òrgan per aprovar les certificacions com a òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local per delegació del Ple segons acord de data 

16.06.2020. 

 

Proposta  
 

Per tot això els membres de la Junta de Govern Local, adopten per la via d’urgència el 

següent,  
 

ACORD:  
 
PRIMER.-  Aprovar la certificació núm. 4 de les obres de Millora de l’eficiència energètica de 

l’enllumenat públic d’Anglès, presentada pel contractista en data 18.06.2021  amb un import 
total de 149.595,01€ IVA inclòs. 

 

SEGON.- Notificar la present resolució al contractista i a la direcció de les obres. 
 

TERCER.- Donar comptes del present acord al ple, com a òrgan delegant, en la propera sessió 

que se celebri. 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, 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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