IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 05
.: Caràcter : Ordinària
.: Tipus : Junta de Govern
.: Data : 2 de març de 2017
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici: 20:15 hores
.: Hora d'acabament: 20:30 hores
.: Convocatòria: 1a.
HI ASSISTEIXEN:
: Presideix: Sra. Àstrid Desset Desset, alcaldessa
.: Secretària accidental: Sra. Eugènia Iglesias Berini
.: Assistents: Sr. Josep Casadellà Turón, 1r tinent d'alcalde
Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n tinent d'alcalde
Sr. Antoni Franco Caballé, 3r tinent d'alcalde
ORDRE DEL DIA:
Temes a tractar.1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
2. Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3. Contractació
4. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
5. Assumptes econòmics.
6. Assumptes de tràmit
7. Assumptes urgents.
1.1.TEMA: Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors.
Un cop llegida, s'aprova l'acta número 4 de data 16 de febrer de 2017, per unanimitat dels assistents.
2.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3-Contractació
3.1
TEMA:ADHESIÓ ALS ACORDS MARC DEL SERVEI DE D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.04) I DEL
SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (Exp. 2015.01) DEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL (CCDL) i L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES
(ACM)
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Antecedents de fets:
ATÈS
LICITACIÓ PÒLISSES D’ASSEGURANCES
Que per resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar l’inici d’expedient de
servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de Catalunya, amb la denominació d'expedient
2015.04. de les quals serà prenedor el Consorci Català de Desenvolupament Local i co-prenedores
aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies del CCDL que s'hi adhereixin.
Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’Agost del 2015, i el Butlletí oficial de
la Província del dia 13 d’Agost del 2015, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit contracte.
Que en data 29 d’Octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar les proposicions de
les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la corresponent proposta a la Comissió
executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació,
segons:
Lot 1. Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la Mercantil: Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros
y Reaseguros
Lot 2. Vida, a favor de la mercantil Vida Caixa, S.A de Seguros y Reaseguros
Lot 3. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en España
Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursal en
España
Lot 6. Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’Administració, a favor de la mercantil
Segurcaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros
Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Sucursal en España
La Comissió Executiva de data 30 de Novembre de 2015 va acordar adjudicar els lots a les empreses
asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al punt anterior.
Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques és objecte de
contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de Novembre per
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta de normativa de
contractació .
Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de Desenvolupament Local, s’han
complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, per
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta de normativa de
contractació.
LICITACIÓ SERVEIS DE MEDIACIÓ
Que el Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local, en sessió de 21 d’Abril de
2015 va decidir convocar un concurs per a la contractació i prestació del Servei de distribució i
mediació de les assegurances, i la mediació i assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya.
Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió
Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en dos diaris
de difusió nacional i en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació d’aquest Consorci, a fi que els
interessants pogueren presentar les seves proposicions.
Que en data 25 de Juny va cloure el termini de presentació d’ofertes.
Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la Mesa de contractació, va
aprovar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa FERRER & OJEDA ASOCIADOS,
CORREDURIA DE SEGUROS, i va traslladar la corresponent proposta a la Comissió executiva del
Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que adopti l’acord d’adjudicació.
La Comissió Executiva de data 14 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a l’empresa FERRER &
OJEDA ASOCIADOS, CORREDURIA DE SEGUROS l’Acord marc del servei d’assessorament i
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, en els termes que s’hi
relacionen la contractació i prestació del Servei de distribució i mediació de l’Assegurança de
responsabilitat civil, i la mediació i assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya a la mercantil
Ferrer&Ojeda Corredores de Seguros, S.L.
Que d’acord amb la contractació realitzada per EL Consorci Català de Desenvolupament Local, s’han
complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de Novembre, per
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la resta de normativa de
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contractació.
En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts d’acord amb les
següents.
La Junta de Govern Local adopta el següent acord:
Primer.- Que L'AJUNTAMENT D'ANGLÈS s’adhereix a l’Acord marc del servei de mediació
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01) adjudicat a
Ferrer&Ojeda Corredores de Seguros SL, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de
Mediador de l’Ajuntament.
Segon.- Que L'AJUNTAMENT D'ANGLÈS s’adhereix a l’Acord marc del servei d’assegurances amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.04) i contracte les Pòlisses que a continuació
s’indiquen.
- Lot 7. Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil ARAG, SE Sucursal en España,
per import anual de 1.102,90€, número d'oferta 55155.
Tercer.- Aquest acord d’adhesió produirà efectes al moment de la seva recepció per part de
Ferrer&Ojeda Corredores de Seguros SL o el Consorci Català de Desenvolupament Local.
Quart.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu al Consorci Català pel
Desenvolupament Local (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer&Ojeda Corredores de
Seguros ( C/ Tamarit 155-159, 08015 de Barcelona)
Cinquè.- Per a dur a terme aquesta adhesió a la pòlissa licitada, s’ha d’anul·lar en temps i forma les
pòlisses actuals. A tal fi, s’autoritza expressament a Ferrer&Ojeda perquè pugui anul·lar el contracte o
pòlissa actual amb la companyia asseguradora.
Sisè.- Autoritzar la despesa corresponent a la partida 920.22400 assegurances per import de
1.102,90€, del pressupost vigent.
4.-Urbanisme
4.1.
TEMA: Adjudicació del contracte per les obres de reparació del cementiri municipal
Antecedents
1.- La Junta de Govern d’1 de desembre de 2016 va aprovar l’expedient de contractació d’obres de
reparació del cementiri municipal i disposa l’obertura del procediment d’adjudicació mitjançant un
procediment obert, una tramitació ordinària i un sol criteri objectiu: El Preu
2.- En data 29 de desembre de 2016 es publica el BOP l’anunci i s’inicia el termini per presentar les
propostes dels licitadors interessats.
3.- En data 2 de febrer l’arquitecte municipal realitza una valoració de les ofertes i segons el seu
informe, es detecta que hi ha tres ofertes que podrien incórrer en valors anormals desproporcionats,
per la qual cosa s'acorda atorgar tràmit d’audiència als licitadors, perquè en un termini màxim de deu
dies hàbils presentin la justificació de la valoració i precisin les condicions de la mateixa, segons allò
establert a la clàusula 14.4 del PCAP:
El 10 de febrer de 2017 el Sr Albert Boada, en representació de l’empresa P. BOADA
presenta un escrit de justificació.

COMAS, SL

El 17 de febrer de 2017 el Sr. Josep Palma, en representació de l’empresa ARTEA MEDIAMBIENT, SL
presenta un escrit de justificació.
El 10 de febrer de 2017 l’empresa NOVES OPORTUNITATS D’INVERSIÓ I SERVEIS, SL
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presenta

un escrit de justificació.
4. En data 21 de febrer de 2017 l’Arquitecte Municipal elabora un informe. La Mesa de Contractació el
dia 23 de febrer de 2017 es reuneix i a la vista de la documentació presentada pels licitadors, i de la
conclusió de l'informe segons la qual «En el cas de P. BOADA COMAS, SL i ARTEA MEDIAMBIENT,
SL és suficient, però no en el de NOVES OPORTUNITATS D’INVERSIÓ I SERVEIS, SL, ja que incorre
en un error en l’emplaçament de l’obra que la invalida. Per tant, no procedeix l’admissió d'aquest
darrera oferta, que queda exclosa de la licitació.», la mesa acorda excloure al licitador NOVES
OPORTUNITATS D’INVERSIÓ I SERVEIS, SL per considerar que incorre en baixa temerària, i
adjudicar el contracte a la societat Pere Boada Comas, SL
La Junta de Govern Local adopta el següent acord:
Primer.- EXCLOURE l'empresa Noves Oportunitats d’Inversió i Serveis, SL atès que un cop
incorreguda en presumpció de baixa anormal o desproporcionada no ha acreditat la viabilitat de la seva
oferta ja que incorre en un error en l’emplaçament de l’obra, que la invalida.
Segon.- APROVAR, en funció de l'oferta econòmica presentada, la classificació de les proposicions
admeses, essent la següent:
LICITADOR

Import

IVA 21%

IMPORT TOTAL

01

Construccions J.Pallàs, SL

92.972,40

19.524,20

112.496,60€

02

Voracys, SL

89.976,32

18.895,03

108.871,35€

03

Coynsa-2000, SL

86.207,70

18.103,62

104.311,32€

04

Fàbregas Immobles, SL

84.529,00

17.551,00

102.280,00€

05

Serveis Integrals 360 Plus, SL

84.528,90

17.751,07

102.279,96€

06

Construtop Empordà,SL

84.528,90

17.751,07

102.279,96€

07

Obres i Construccions Joan Fusté,
SL

83.918,41

17.622,87

101.514,28€

08

Axis Patrimoni SL

80.302,45

16.863,52

97.165,96€

09

Moix Serveis i Obres, SL

78.095,31

16.400,02

94.495,33€

10

Servican 2010,SL

76.996,44

16.169,25

93.165,69€

11

Assistacasa 2005, SL

73.400,00

15.414,00

88.414,00€

12

Artea Mediambient, SL

69.031,93

14.496,70

83.528,63€

13

Pere Boada Coma, SL

67.100,00

14.091,00

81.191,00€

Tercer.- ADJUDICAR el contracte per les Obres de reparació del cementiri municipal a la societat Pere
Boada Coma, S.L., amb CIF B-17320268 i domicili a Crta. d’Olot, 88, CP 17174 Sant Feliu de Pallerols,
per un termini d'execució de 2 mesos i un import de 67.100 € més 14.091,00 €, en concepte del 21%
d'IVA, que fan un total de 81.191,00 €.
Quart.- PUBLICAR al perfil del contractant l'acord d'adjudicació.
Cinquè.- NOTIFICAR l'acord d'adjudicació a tots els interessats.
Sisè.- REQUERIR a l'adjudicatària perquè aporti la documentació necessària per la signatura del
contracte, d’acord amb la clàusula 15.3 del Plec de clàusules administratives i comparegui per
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formalitzar el contracte referit
Setè.- PUBLICAR al Perfil del contractant la formalització del contracte
4.2
0614.-Obres menors ordinàries.- Exp. 78/16 – BUILDINGCENTER, SAU .- Plaça de la Rutlla, 4
Tema: Obres per sanejar paret mitgera, repicat i restauració del tractament impermeabilitzant
1.Vista la sol·licitud de data 18 de novembre de 2016 i RE 3508 presentada pel Sr. P. S. G.
representant de la mercantil EDIFEST, SL, amb NIF B17787334.per les obres de sanejar una paret
mitgera a la plaça de la Rutlla, 3
2.En data 16 de gener de 2017,la tècnica municipal va fer la següent diligència de comprovació de la
comunicació prèvia presentada:
«=DILIGÈNCIA:
Que s'estén per fer constar que la comunicació prèvia per a l'execució de l'actuació consistent en obres
de manteniment de l’envà pluvial, que no requereix l'elaboració d'un projecte tècnic, a l'immoble situat a
Plaça de la Rutlla núm.4, presentat per BuildingCenter, SAU, NIF A63106157, amb data 14.11.2016,
adjunta la documentació formalment exigible segons el que disposa l'art.187.bis del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya -TRLUC- (precepte
introduït per la Llei 16/2015) l'art.72.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el
Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, tot això sense perjudici de les facultats
inspectores de comprovació per a la verificació del compliment dels requisits exigits legalment i de les
responsabilitats penals, civils o administratives a les quals hi hagués lloc per incórrer en inexactitud,
falsedat o omissió en les dades aportades»=
Junta de Govern, en virtut de la delegació efectuada per Decret d’Alcaldia núm. 172/2015, de 19 de
juny, al qual es va donar donar compte en sessió plenària de data 23 de juny de 2016.
La Junta de Govern Local adopta el següent acord:
Primer.- Donar-se per assabentat de les obres menors que es volen executar, d'acord amb les
següents dades:
Obra a executar: Obres de manteniment de l’envà pluvial,
Situació: plaça de la Rutlla, 4
Data límit per iniciar-la: tres mesos.
Temps d’interrupció màxima: un mes.
Data límit per acabar-la: divuit mesos
Segon.- Aprovar els següents tributs que cal abonar, perquè sigui efectiva:
Concepte
Impost de construccions, instal·lacions i obres
(ICIO 3,75 % x
3.208,65€)
Taxa per llicència urbanística d'obra menor
Placa d’obres
(a retornar part
proporcional)
Ocupació de la via pública
(12m2 x 1 dia x 0,42 €/dia )
Fiança per runes i residus Decret 89/2010
a retornar
TOTAL

Preu(€)
120,32
40,00
11,42
5,04
150,00
326,78€

Tercer.- Caducitat de les llicències urbanístiques d'acord amb el que disposa l'art. 189 del Decret
Legislatiu 1/2010, pel qual es regula el text refós de la Llei d'urbanisme:
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1.- La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis a què fa referència l'apartat 1, o les
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. A aquests efectes, el
document de la llicència ha d'incorporar l'advertiment corresponent.
2.- Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se'n demana i
se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor, llevat dels casos en què s'hagi
acordat la suspensió de l'atorgament.
3.- Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de
començament com el termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del
termini què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts.
La llicència prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels acords regulats per l'article 71.
4.- Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i ha
d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i amb l'audiència
prèvia de la persona titular.
Quart.- Condicions generals: Regulades per l'Ordenança municipal reguladora de les llicències
urbanístiques i el control de les obres al municipi d'Anglès (publicada en el BOP de 14.12.2010)
Condicions particulars:
1) Les obres que s'autoritzen son les que consten en la sol·licitud en règim de comunicació i
autoritzades en el present acord.
4.3
TEMA: Declarar la innecessarietat de llicència de parcel·lació
Antecedents
1. Per aquest Ajuntament es tramita la instància (RE:604/03.02.17) presentada per J. R. T.
(DNI ....919N), en representació de la mercantil ANGLES TEXTIL SA, qui al seu temps actua en nom de
D. P. P.t, M. P. P., N. B. M. i M. C. B. M., relativa a la sol·licitud de segregació d'una porció de la finca
situada Anglès, classificada en part com sòl no urbanitzable i en part com a sòl urbanitzable delimitat
(SUD 06.3 «Can Perolada III») inscrita al Registre de la propietat de Santa Coloma de Farners amb el
número 40/F, al Volum 2391, foli 96 del llibre 93 d'Anglès, amb una cabuda total de 243.458 m 2 i les
següents referències cadastrals: parcel·la 166 del polígon 2 amb referència cadastral
17008A002001660000YY,
parcel·la
22
del
polígon
2
amb
referència
cadastral
17008A002000220000YD;
parcel·la
24
del
polígon
2
amb
referència
cadastral
17008A002000240000YI; referència cadastral 1550802DG7415S0001GW.
Segons resulta de la documentació tècnica aportada pel sol·licitant, de la finca esmentada es pretenen
segregar la següent porció:
Porció A:
- Superfície: 6.173,00 m2
- Parcel·la 22 del polígon 2 amb referència cadastral 17008A002000220000YD
- Descripció: porció de terreny que comprèn una superfície de sis mil cent setanta-tres metres quadrats,
en forma irregular, procedent de la nomenada «Aubella o Casavella», al terme municipal d'Anglès.
Confronta: a l'est i sud-oest, amb finca de la qual se segrega; al nord-oest amb terrenys propietat
d'Antex.
- Condicions urbanístiques: sòl urbanitzable PPU 06.3 «Can Perolada III»
La finca matriu resultant de la segregació queda amb una superfície de 273.285,00m2.
2. En data 21 de febrer de 2017 l'arquitecte municipal emet informe favorable en tant que la segregació
no té la consideració de parcel·lació urbanística, d'acord amb l'article 22 del Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
3. En data 3 de febrer de 2017 la secretària accidental emet informe favorable a la declaració
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d’innecessarietat de la llicència urbanística situada en el SUD 06.3 «Can Perolada»
Fonaments de Dret
PRIMER.- Article 192.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme de Catalunya -TRLUC
SEGON.-Articles 12.1, 16.2 i i 26.2 del text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana, aprovat per
Reial decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
TERCER.-Articles 27 i 28 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre
protecció de la legalitat urbanística.
QUART.- Decret 169/1983, de 12 d’abril, sobre Unitats Mínimes de Conreu.
CINQUÈ.- Articles 79 a 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
SISÈ.- Article 53.1.r del 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, i 21.1.q de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local,
La Junta de Govern Local adopta el següent acord:
PRIMER.- Declarar la innecessarietat de llicència urbanística de parcel·lació de la finca situada a
Anglès, classificada en part com sòl no urbanitzable i en part com a sòl urbanitzable delimitat (SUD
06.3 «Can Perolada III») inscrita al Registre de la Propietat en el amb el número 40/F, Volum 2391, foli
96 del llibre 93 d'Anglès, amb una cabuda total de 243.458 m2 i referència cadastral: parcel·la 166 del
polígon 2 amb referència cadastral 17008A002001660000YY, parcel·la 22 del polígon 2 amb referència
cadastral 17008A002000220000YD; parcel·la 24 del polígon 2 amb referència cadastral
17008A002000240000YI; referència cadastral 1550802DG7415S0001GW, sol·licitada per Joan Roma
Trigo (DNI 46.135.919N), en representació de la mercantil ANGLES TEXTIL SA, qui al seu temps actua
en nom de D. P. P., M. P. P., N.B. M. i M. C. B.M., en els termes exposats, amb la finalitat i ús de facilitar
el desenvolupament urbanístic del sector PPU06.3 «Can Perolada III», d’acord amb la memòria i
planimetria redactada pel tècnic J. S.F. Enginyer de Camins de l'empresa EIPO, SL, i que queda
incorporat a la declaració d’innecessarietat de llicència urbanística com a condició material de la
mateixa, i amb el següent contingut, de conformitat amb allò establert a l'art.27.1 del Decret 64/2014,
de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística:
Porció A:
Superfície: 6.173,00 m2
Parcel·la 22 del polígon 2 amb referència cadastral 17008A002000220000YD
Descripció: porció de terreny que comprèn una superfície de sis mil cent setanta-tres metres quadrats,
en forma irregular, procedent de la nomenada «Aubella o Casavella», al terme municipal d'Anglès.
Confronta: a l'est i sud-oest, amb finca de la qual se segrega; al nord-oest amb terrenys propietat
d'Antex.
Condicions urbanístiques: sòl urbanitzable PPU 06.3 «Can Perolada III»
La finca matriu resultant de la segregació queda amb una superfície de 273.285,00m2.
SEGON.- La declaració d’innecessarietat de llicència s’entén atorgada salvat el dret de propietat i
sense perjudici de tercer.
TERCER.- Aprovar la liquidació de la taxa per tramitació d'un certificat de la declaració
d’innecessarietat de llicències de parcel·lació, practicada conforme a l’Ordenança municipal vigent, per
import de 26,50€
QUART.- Donar trasllat de la present Resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos pertinents.
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4.4
TEMA:llicència d'obres per la instal·lació d'una piscina C/Joan Coromines, 16
Antecedents
1. En data 10 de febrer de 2017 i mitjançant instància amb registre d’entrada núm.1-2017-000667-1, E.
C.M., sol·licita llicència urbanística per la instal·lació d'una piscina a la finca situada al Carrer Joan
Coromines, 16 d'Anglès, mitjançant l'aportació de Projecte tècnic redactat per J. R. C., arquitecte tècnic
col·legiat núm.9993 del CAATEEB.
2. Consta a l'expedient informe tècnic favorable amb condicions, emès en data 23 de febrer de 2017,
segons el qual la documentació és suficient i s'ajusta al POUM d'Anglès.
3. Vist l'informe jurídic de data 24 de febrer de 2017.
Fonaments de Dret
Primer.- Article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, del Text refós de la llei d'urbanisme de
Catalunya.
La Disposició transitòria segona de la Llei 16/2015 de 21 de juliol, de simplificació administrativa
estableix que Mentre el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret
64/2014, del 13 de maig, no s’adapti a l’article 22 d’aquesta llei: (...) b) Els articles 33 a 36 del
Reglament s’han de continuar aplicant als supòsits d’obres que, d’acord amb l’article 22 d’aquesta llei,
passen a subjectar-se al règim de comunicació prèvia.
Article 33 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
Segon.- Vistes les atribucions que en aquesta matèria confereix a l'Alcaldia l'art.53.1.r del 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, i art.21.1.q de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i el
Decret 172 de 19 de juny de 2015, de delegacions de competència a la Junta de Govern Local, del qual
es va donar comptes en la sessió plenària de 23 de juny de 2015, s'eleva a la Junta de Govern Local la
següent
La Junta de Govern Local adopta el següent acord:
PRIMER.- ATORGAR a E. C. M., llicència urbanística per la instal·lació d'una piscina a la finca situada
al Carrer Joan Coromines, 16 d’Anglès, amb un pressupost d'execució material de 10.200,00 euros,
segons la documentació tècnica aportada, que queda incorporada a la llicència urbanística com a
condició material de la mateixa, redactada per J. Ri. C., arquitecte tècnic col·legiat núm.9993 del
CAATEEB, qui també ha asumit la direcció facultativa de les obres i la coordinació de seguretat i salut,
amb les següents condicions:
Abans de l’inici caldrà presentar a l’ajuntament l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de
les obres D’acord amb l’art. 37.3 del Decret 64/2014 de 13 de maig.
Caldrà dipositar una fiança de 492,47 € (d’acord amb la fitxa justificativa del projecte) en concepte de
la correcta gestió de residus, la qual es retornarà al promotor (prèvia sol·licitud), sempre i quan es
justifiqui documentalment que els residus de la construcció s’han dipositat a un dipòsit controlat de
residus de la construcció (inclòs en el quadre anterior de liquidació).
D’acord amb la normativa urbanística municipal, les piscines s’ha de col·locar a una distància mínima
d’un metre respecte els llindars de la parcel·la (art. 97). La piscina que es vol construir, compleix amb
aquest condicionant.
D’acord amb l’art. 37.3 del Decret 64/2014, una vegada finalitzades les obres, s’haurà d’entregar a
l’ajuntament una còpia del certificat de final d’obres expedit per la direcció facultativa.
SEGON.- APROVAR la liquidació de la taxa per tramitació de la llicència urbanística concedida,
practicada conforme a l'Ordenança fiscal corresponent.

C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

8 de 18

Impost de Construccions , instal·lacions i obres

(pressupost 10.200€ x 3,75 ICIO )

382,50

Taxa per tramitació (piscines)

204,00

Placa d’obres

11,42

Fiança de runes i residus (Decret 89/2010, de 29 de juny)

44,77 Tn

TOTAL......

492,47
1.090,39€

TERCER.- La llicència urbanística s'atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i per un
termini d'un any per iniciar les obres, i de tres per al seu acabament. Es podrà concedir pròrroga dels
esmentats terminis de la llicència, tant del termini de començament com del termini de finalització de
les obres, per la meitat del termini de què es tracti, prèvia sol·licitud expressa de l'interessat formulada
abans de la conclusió dels terminis determinats, sempre que la llicència sigui conforme amb l'ordenació
urbanística vigent en el moment de la concessió de la pròrroga.
Obres a executar: instal·lació d’un piscina
Situació: c. Joan Corominas, 16
Data per iniciar les obres: 3 mesos
Data límit per acabar-les: divuit mesos
QUART.- DONAR TRASLLAT de la present Resolució a l'interessat, i al departament de Tresoreria,
amb indicació dels recursos que siguin procedents.
4.5
TEMA: llicència d'obres de reforma d’un habitatge a la planta baixa al c/ Indústria .. d’Anglès
Antecedents
1. En data 02 de desembre de 2016 (RE 3672/2016), X. R.B., sol·licita llicència urbanística per la
reforma d’un habitatge a la planta baixa de la finca situada al C/ Indústria ... d’Anglès mitjançant
l'aportació de Projecte tècnic redactat per F. X. G. Al, arquitecte tècnic col·legiat núm.17.00950.0 del
CAATEGI. En data 26 de gener de 2017 (RE 398/2017) aporta documentació complementària per tal
de completar el requeriment i continuar la tramitació de la llicència.
2. Consta a l'expedient informe tècnic favorable amb condicions, emès en data 23 de febrer de 2017,
segons el qual la documentació és suficient i s'ajusta al POUM d'Anglès.
3. Vist l'informe jurídic de data 24 de febrer de 2017
Fonaments de Dret
L'article 33.2 del Decret 64/2014, estableix que ultra els supòsits a què fa referència la legislació sobre
ordenació de l’edificació, també requereixen projecte tècnic les sol·licituds de llicència urbanística que
facin referència a altres supòsits d’implantació d’obres o d’ampliació, reforma, rehabilitació o
enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin: a) Els fonaments o els elements
estructurals. b) El volum o les superfícies construïdes. c) L’ús urbanístic. d) El nombre d’habitatges,
establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent. e) Els elements
objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un règim de protecció patrimonial cultural o
urbanística.
Vistes les atribucions que en aquesta matèria confereix a l'Alcaldia l'art.53.1.r del 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, i art.21.1.q de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i el
Decret 172 de 19 de juny de 2015, de delegacions de competència a la Junta de Govern Local, del qual
es va donar comptes en la sessió plenària de 23 de juny de 2015, s'eleva a la Junta de Govern Local la
següent
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La Junta de Govern Local adopta el següent acord:
PRIMER.- Atorgar a X. R. B., llicència urbanística per la reforma d’un habitatge a la planta baixa de la
finca situada al C/ Indústria .. d’Anglès, i amb un pressupost d'execució material de 89.726,18 euros,
segons la documentació tècnica aportada, que queda incorporada a la llicència urbanística com a
condició material de la mateixa, redactada per Francesc Xavier Gelada Alfonso, arquitecte tècnic
col·legiat núm.17.00950.0 del CAATEGI. A qui també correspon la direcció facultativa de les obres, amb
les següents condicions:
Abans de l’inici caldrà presentar a l’ajuntament l’acta d’inici d’obres estesa per la direcció facultativa de
les obres D’acord amb l’art. 37.3 del Decret 64/2014 de 13 de maig.
Abans de l’inici de les obres, segons la documentació presentada, caldria dipositar una fiança de 150 €
(d’acord amb la fitxa justificativa del projecte) en concepte de la correcta gestió de residus, la qual es
retornarà al promotor (prèvia sol·licitud), sempre i quan es justifiqui documentalment que els residus de
la construcció s’han dipositat a un dipòsit controlat de residus de la construcció (inclòs en el quadre
anterior de liquidació).
D’acord amb l’art. 37.3 del Decret 64/2014, una vegada finalitzades les obres, s’haurà d’entregar a
l’ajuntament una còpia del certificat de final d’obres expedit per la direcció facultativa.
SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per tramitació de la llicència urbanística concedida, practicada
conforme a l'Ordenança fiscal corresponent.
Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
89.726,18€ pressupost x 3,75%
3.364,73
ICO
Taxa de llicència per reforma

204,00

Placa d’obres
Fiança de runes i residus

11,42
Decret 89/2010, de 29 de juny

TOTAL

2,99Tn

150,00
3.730,15 €

TERCER.- La llicència urbanística s'atorga salvat el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i per un
termini d'un any per iniciar les obres, i de tres per al seu acabament. Es podrà concedir pròrroga dels
esmentats terminis de la llicència, tant del termini de començament com del termini de finalització de
les obres, per la meitat del termini de què es tracti, prèvia sol·licitud expressa de l'interessat formulada
abans de la conclusió dels terminis determinats, sempre que la llicència sigui conforme amb l'ordenació
urbanística vigent en el moment de la concessió de la pròrroga
QUART.- No s’autoritza cap ocupació de la via publica, en cas necessari s’hauria de sol·licitat amb
antelació als Serveis Territorials de Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- Donar trasllat de la present Resolució a l'interessat amb indicació dels recursos que siguin
procedents.
4.6
0614.-Obres menors ordinàries.- Exp. 79/16 – Sr. P C M i E P G
Tema: Obres de reforma del bany (substituir banyera per plat de dutxa)
1.Vista la sol·licitud de data 23 de novembre de 2016 i RE 3548-1 presentada pels Srs P. C. M. amb
DNI 4....7871J , i E P G am DNI ....36707L per les obre de reforma del bany de substitució d’una
banyera per un plat de dutxa.
2.En data 16 de gener de 2017,la tècnica municipal va fer la següent diligència de comprovació de la
comunicació prèvia presentada:
«=DILIGÈNCIA: Que s'estén per fer constar que la comunicació prèvia per a l'execució de l'actuació
consistent en obres de reforma interior de ‘’canvi de banyera per plat de dutxa’’, que no requereix
l'elaboració d'un projecte tècnic, a l'immoble situat a c/ Pius XII núm.28 ..., presentat per P. C. M. i E. P.
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G., NIF....781J i ....3701L, amb data 23.11.2016, adjunta la documentació formalment exigible segons el
que disposa l'art.187.bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme de Catalunya -TRLUC- (precepte introduït per la Llei 16/2015) l'art.72.1 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, tot
això sense perjudici de les facultats inspectores de comprovació per a la verificació del compliment dels
requisits exigits legalment i de les responsabilitats penals, civils o administratives a les quals hi hagués
lloc per incórrer en inexactitud, falsedat o omissió en les dades aportades»=
En virtut de la delegació efectuada per Decret d’Alcaldia núm. 172/2015, de 19 de juny, al qual es va
donar donar compte en sessió plenària de data 23 de juny de 2016.
La Junta de Govern Local adopta el següent acord:
Primer.- Donar-se per assabentat de les obres menors que es volen executar, d'acord amb les
següents dades:
Obra a executar: Obres de reforma del bany (substituir banyera per plat de dutxa)
Situació: Avinguda Pius XII, 28
Data límit per iniciar-la: tres mesos.
Temps d’interrupció màxima: un mes.
Data límit per acabar-la: divuit mesos
Segon.- Aprovar els següents tributs que cal abonar, perquè sigui efectiva:
Concepte
Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO 3,75 % x 1.492,87)
Taxa per llicència urbanística d'obra menor
Placa d’obres
(a retornar part
proporcional)
Fiança per runes i residus Decret 89/2010
a retornar
TOTAL

Preu(€)
55,98
40,00
11,42
150,00
257,40€

Tercer.- Caducitat de les llicències urbanístiques d'acord amb el que disposa l'art. 189 del Decret
Legislatiu 1/2010, pel qual es regula el text refós de la Llei d'urbanisme:
1.- La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis a què fa referència l'apartat 1, o les
pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. A aquests efectes, el
document de la llicència ha d'incorporar l'advertiment corresponent.
2.- Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se'n demana i
se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor, llevat dels casos en què s'hagi
acordat la suspensió de l'atorgament.
3.- Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de
començament com el termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del
termini què es tracti, si la sol·liciten d'una manera justificada abans d'exhaurir-se els terminis establerts.
La llicència prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels acords regulats per l'article 71.
4.- Un cop caducada la llicència urbanística, l'òrgan municipal competent ho ha de declarar i ha
d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i amb l'audiència
prèvia de la persona titular.
Quart.- Condicions generals: Regulades per l'Ordenança municipal reguladora de les llicències
urbanístiques i el control de les obres al municipi d'Anglès (publicada en el BOP de 14.12.2010)
Condicions particulars:
1) Les obres que s'autoritzen son les que consten en la sol·licitud en règim de comunicació i
autoritzades en el present acord.
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2) No s’autoritza cap ocupació de la via pública, que en cas necessari hauria d’estar permesa pel
Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat.
4.7
TEMA: Modificació de la llicència d’obres
Antecedents
1.- En data 16 de juny de 2016, la Junta de Govern local va atorgar llicència d’obres demanials per
l’obertura i reposició de rasa i instal·lació de noves caixes per a nous subministraments la Trav. Ramon
Vinyes, Pg. Ramon Fuster i c. Girona.
2.- En data 31 d’agost de 2016 la mercantil Endesa Distribución Eléctrica, SLU, va dipositar un fiança
de 20.446,64€ i va liquidar les taxes i impostos aprovats per la Junta de Govern de 16 de juny de 2016.
3.- En data 16 de desembre de 2016 i RE 3832 la mercantil Endesa Distribución Eléctrica, SLU
presenta un escrit en el qual comunica la modificació dels treballs de les línies previstes per sota el
porxo. Ara es realitzà la nova línia grapada per façana dintre d’una canaleta i no en subterrani com
estava inicialment previst, deixant sempre les noves caixes instal·lades aèries per futurs
subministraments dels nous locals .
3.- En data 16 de febrer de 2017, l’arquitecta tècnica municipal ha emès informe favorable amb
condicions
Fonaments de dret
Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública (BOP 205, de 26 d’octubre de 2005) art. 29
La Junta de Govern Local adopta el següent acord:
PRIMER.-Aprovar la modificació proposada per Endesa Distribución Eléctrica, SLU d’acord amb la
sol·licitud de 16 de desembre de 2016, amb les següents condicions:
El començament de les obres es determinarà sempre d’acord amb els s.s.t.t. i Policia Local, amb un
termini mínim de 3 dies i no es podran iniciar sense haver presentat la planificació d’obra.
Es donarà prioritat amb el subministrament als habitatges del 1 al 3 de Travessera R. Vinyes.
Sempre que no sigui impossible s’aprofitaran els registres i/o canalitzacions existents, evitant l’obertura
de nous traçats de rasa. En cas contrari haurà de quedar completament justificat.
Es donara compliment a les prescripcions tècniques i condicions de seguretat assenyalades en el
projecte presentat i de conformitat amb allò que determini la normativa legal vigent.
Es respectarà, en tot cas, les distàncies mínimes entre conduccions i/o canalitzacions de diferents
serveis tant si transcorren paral·leles com a les seves interseccions o encreuaments, essent les que
determini la normativa legal vigent.
El titular de la llicència reposarà al seu únic càrrec el següent:
Els paviments de voreres i calçades afectats al seu estat original i tallats sempre a disc.
Paviment de totxo massís de formigó de 5x14x29 en pendent cap al centre del carrer
Paviment de formigó de 15 cm de gruix sobre emmacat de grava de 10 cm
Les superfícies enjardinades malmeses als eu estat original.
Qualsevol servei d'infraestructura afectat, soterrat o aeri al seu estat original.
La durada de les obres no superarà el termini màxim de 30 dies.
SEGON.- Donar trasllat del present acord a la mercantil ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU i
al Cap de la policia local, pels seu control
4.8
TEMA: Carrer
Atorgar número de policia a un habitatge de la plaça Agrupament Escolta
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Antecedents
1.- El Ple Municipal en la sessió de 10 de febrer de 2009, va acordar donar nom a la plaça
Agrupament Escolta i fixar la numeració d’acord amb el plànol adjunt a la proposta de Ple.
2.- En la numeració acordada va quedar exclosa una casa unifamiliar aïllada que té l’entrada principal
per la Plaça Agrupament Escolta i que segons la numeració consensuada i aprovada pel Ple de 10 de
febrer de 2009 li correspondria el número 7.
3.- En data 24 de febrer de 2017 i RE núm. 859-1 el Sr. J.P.F. i la Sra. P. F. C., han sol·licitat la la
confirmació que el seu habitatge està ubicat a la plaça Agrupament Escolta i que se’ls assigni el
número de policia que els correspon.
4,. Vist l’informe de l’arquitecte municipal, de data 28 de febrer de 2017 relatiu d’assignació de la
numeració de la finca de la Plaça Agrupamet Escolta.
Fonament de dret
Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaría, per la que se publica la Resolución de 30 de
gener de 2015, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de
Coordinació de Competèncias amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals sobre instruccions
tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
Competència residual de l'Alcaldia prevista a l'article 21.1.s Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Régim Local -LRBRL-.
La Junta de Govern Local adopta el següent acord:
PRIMER.- Atorgar el número 7 com a número de policia de l’habitatge de la Plaça Agrupament Escolta,
amb referència cadastral 17008A004000890001UW, d’acord amb el plànol que s’adjunta al present
acord.
SEGON.- Donar trasllat del present acord als interessats, al Padró Municipal, al Servei de Gestió
Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva i a l’Oficina de Correus d’Anglès
5.- Assumptes econòmics
6.Assumptes de tràmit
6.1
Convenis
TEMA: PRÒRROGA DEL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA SELVA PER
L'ASSESSORAMENT TÈCNIC CONTINUAT A L'AJUNTAMENT D'ANGLÈS EN MATÈRIA
D'ARQUITECTURA I URBANISME.
Antecedents
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Vist que el Consell Comarcal de la Selva disposa d'un servei per tal de donar suport als serveis tècnics
municipals i especialment en tot allò que fa referència a matèries pròpies d'arquitectura i urbanisme
(atenció i consultes, informe de llicències d'obres majors, informes i certificats urbanístics, etc.) i que el
suport tècnic a nivell d'arquitectura no inclou en cap cas la direcció d'obres ni la redacció de projectes,
qüestions aquestes que, atesa la disponibilitat horària assignada, caldrà acordar a part fixant-se per a
cada cas les condicions tècniques i econòmiques oportunes.
Vist l'acord de Junta de Govern Local que es va prendre el passat 21 d'abril del 2016, en el qual es va
acordar l'aprovació del conveni entre l'ajuntament d'Anglès i el Consell Comarcal de la Selva, l'objecte
del qual era la col·laboració d'assessorament tècnic continuat a l'Ajuntament d'anglès en matèria
d'arquitectura i urbanisme, pel període comprés entre l'1 de maig del 2016 fins al 31 de desembre del
2016.
Atès que en les condicions tècniques i econòmiques del conveni esmentat es recollia la possibilitat que,
un cop finalitzat el període de l'aprovació del conveni, l'Ajuntament i el Consell Comarcal, podrien
acordar-ne la seva continuïtat.
Atès que l’Ajuntament d'Anglès està interessat en aquesta continuïtat en l'assessorament tècnic
continuat en matèria d'arquitectura i urbanisme pel període comprès entre l'1 de gener de 2017 fins al
31 de desembre de 2017.
Atès que el cost del servei d'assessorament d'un tècnic arquitecte (grup A1 o assimilat) 7 hores a la
setmana té un cost de 999,60 euros al mes. Així com es preveu una despesa complementària en
concepte de desplaçaments de 15,00 euros per setmana (desplaçaments fins a 20 Km), el que
representa afegir al total mensual, per aquest concepte, un màxim de 60,00 euros, pel que suposa un
cost total de 12.715,20 euros (pel període anual).
Vista l'existència de crèdit adequat i suficient a l'aplicació pressupostària 151 22706 «ASSISTÈNCIA
TÈCNICA URBANÍSTICA» del Pressupost municipal vigent.
Fonaments de dret
Atès, allò establert als articles 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació als convenis interadministratius.
Atès que l'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en virtut de la
delegació efectuada per Decret d'alcaldia núm. 172 de 19 de juny de 2015.
Vistos els antecedents i fonaments de dret,
La Junta de Govern Local adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni entre l'Ajuntament d'Anglès i el Consell Comarcal de la Selva,
l’objecte del qual és la col·laboració d'assessorament tècnic continuat a l'Ajuntament d'Anglès en
matèria d'arquitectura i urbanisme.
Segon.- Aquesta acció es realitzarà en el període comprès entre l'1 de gener de 2017 i el 31 de
desembre de 2017.
Tercer.- Fer una Reserva de Crèdit a l'aplicació pressupostària 151 22706 «ASSISTÈNCIA TÈCNICA
URBANÍSTICA» del Pressupost municipal vigent, per un import 12.715,20 euros pel total del cost del
servei pel període comprès entre l'1 de gener de 2017 i fins el 31 de desembre de 2017.
Quart.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal de la Selva, al departament municipal d'Intervenció i
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Tresoreria i als serveis tècnics municipals per al seu coneixement.
6.2
TEMA: Baixa gual, c Ponent 14
Antecedents de fet:
Vist la instància, de data 23 de febrer de 2016, presentada pel Sr. J. C. T. amb DNI numero ....8572R,
on demana la baixa del gual, a nom del seu pare J. C. B., del C. Ponent, .. d'Anglès, habitatge de la
seva propietat.
Vist l'informe favorable del sergent de la policia local, de data 20 d'abril del 2016, on diu “... un cop
realitzades les pertinents diligències per part d'aquest servei, s'ha comprovat que el gual fa una
amplada de 02.00 metres, que no es fa servir, que té la vorera rebaixada i les llambordes no estan
pintades”
Vist l'informe de l'arquitecte tècnica municipal de data 27 d'octubre de 2016, on diu “Vista la sol·licitud
amb RE 1-2016-000581 i examinat l'informe favorable de la policia local, de data 20 d'abril de 2016, en
relació a la baixa voluntària d'un gual sol·licitat per J. C., i personada al número 14 del carrer Ponent es
constata que es tracta d'una vorera de panot inferior a 1,50 m d'amplada, que es troba rebaixada en
uns 3 metres de longitud i en tota la seva amplada, amb la vorada també rebaixada.
Per altra part, també es pot observar que hi ha una arqueta de serveis de telefonia, de mides 90x80 cm
aproximadament situada al mig del pas de vehicles del gual que està en pendent al igual que la vorera.
...la sota signant proposa deixar la vorera al seu estat actual i instal·lar una pilona, tal i com ja existeix
a la mateixa vorera, o en el seu cas un element de mobiliari urbà que impedeixi el seu accés alhora que
els vehicles no hi aparquin a sobre.”
Normativa aplicable:
Article 9.4 de l’ordenança fiscal número 16 que regula la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament
especial de domini públic local:
“- Si finalitza l’ocupació durant el primer semestre de l’exercici procedirà la devolució parcial de la quota
(la meitat)...”
PROPOSO,
Primer.- Concedir la baixa del gual a nom del Sr. J. C. B. amb DNI numero ....1668B, del C. Ponent, .. ,
a partir del 2n semestre del 2016.
Segon.- Liquidar la taxa corresponent ,meritada pel 1r semestre del 2016 a nom del Sr. J. C. T.,
propietari actual de l'habitatge.
Tercer.- Requerir al Sr. J. C. T., que retiri la placa de gual de la façana del C. Ponent, .. i la porti a les
oficines municipals.
Quart.- Notificar el present acord a l’interessat, a la tresoreria municipal i al servei de recaptació per la
seva liquidació i baixa del gual.
Cinquè.- Notificar l'acord al regidor d'obres i serveis per la instal·lació d'una pilona o element de
mobiliari urbà, davant del gual del carrer Ponent,..., tal com proposa l'arquitecte tècnica municipal.
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6.3
TEMA: alta gual, c. Ctra d'Osor ...
Antecedents de fet:
Vist l’escrit del Sr. M. T. S. DNI número ....7471G, com a representant de la COMUNITAT DE
PROPIETARIS CTRA. D'OSOR, 76, amb CIF número H55100531, de data 14 de setembre del 2016,
en el que demana un gual.
Vist l’informe favorable de la policia local de data 29 de desembre de 2016, on consta que realitzades
les pertinents diligències per part d'aquest servei, el mateix no té cap inconvenient per l'adjudicació d'un
gual, de 03,60 metres d'amplada. S'aconsella la senyalització amb marques vials enfront de la sortida
de l'anomenat gual per facilitar l'angle de gir per als vehicles. La vorera està rebaixada.
Normativa aplicable :
Article 9 de l’ordenança fiscal número 16 que regula la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament
especial de domini públic local
La Junta de Govern Local adopta el següent acord:
Primer.-Concedir a la Comunitat de propietaris Ctra. d'Osor, 76 amb CIF número H55100531 , l’alta
d'un gual a la Ctra. D'Osor, 76, de 3,60 metres d’amplada, a partir del 1r semestre de 2017.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat, a la tresoreria municipal i al servei de recaptació per
donar-lo d’alta al padró de taxes per l’exercici 2017.
Tercer.- Notificar-ho al regidor d'obres i serveis, per la senyalització de marques vials enfront de la
sortida del gual.
6.4

CEMENTIRI MUNICIPAL
TEMA:
Antecedents de fet:
Vist l'escrit de data 16 de febrer de 2017 amb RE 753, en el que el Sr. J. L. B. amb Passaport
número ....04236, actuant en nom propi i en representació del seu germà Sr. L. B., mitjançant poder
notarial número 100869702 i el Sr. A. B. amb carta d'identitat francesa número 150281101636 on
declaren que són fills de la difunta, M. B.M., titular del nínxol núm.36, de la plataforma C, sector
Central, i sol·liciten que les restes inhumades al nínxol (Sr. A. B. G.) siguin traslladades al nínxol
comunitari municipal, renunciant a tots els drets i deures a favor de l'Ajuntament.
Vist que els germans B. amb la sol·licitud acompanyen el títol funerari de la difunta, i còpia del llibre de
família on consten inscrits els tres germans, el Sr J. L., A. i L. B..
Atès que l'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en virtut de la
delegació efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 172 de 19 de juny de 2015 i donat compte al Ple de 23
de juny de 2015,
La Junta de Govern Local adopta el següent acord:
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Primer.- Acceptar la renúncia a tots els efectes dels germans J. L., L. i A. B.del nínxol número 36 de la
Plataforma C, Sector Central, a favor de l'Ajuntament.
Segon.-Tramitar el trasllat de les restes inhumades al nínxol comunitari municipal i efectuar la baixa
dels arbitris corresponents.
Tercer.- Notificar el present acord als peticionaris i donar trasllat al Departament Municipal de
Tresoreria per a la baixa dels arbitris de l'exercici 2017.
6.5
TEMA: Aprovar la despesa de les tarifes dels serveis prestats per l'empresa serveis
mediambientals de la Selva NORA, SA
Antecedents de fet:
Vist l'escrit de data 23 de desembre amb RE 3959 de 2016, en el que ens comuniquen que el Ple del
Consell Comarcal de la Selva en sessió 18 d'octubre de 2016 va acordar l'aprovació de la revisió del
preu de les tarifes desglossades dels serveis prestats de l'empresa Serveis Mediambientals de la Selva
NORA SA per l'exercici 2017, quedant de la següent manera:
SERVEIS

REVISIÓ Servei sense Retorns
2017
retorns
del 2012
ni dèficits
del PG
2017

Dèficit
2012
del PG

TOTAL
2017

Servei de fracció resta

0,48%

107.742,12

-1.385,67 103.356,45

Servies de fracció forn

0,48%

38.799,74

Servei de paper i cartró

0,48%

37.302,29

Servei d'envasos

0,48%

Servei de vidre

-337,78

38.461,96

-10.440,35

-727,34

26.134,60

30.799,89

-28.199,05

0,00

2.600,84

0,48%

7.694,70

-6.389,16

0,00

1.305,54

Servei de recollida de voluminosos 0,48%

10.027,07

0,00

10.027,07

Servei de deixalleria

0,48%

30.726,74

0,00

30.726,74

Servei de neteja viària

0,48%

81.736,85

-2.180,19

79.556,66

Servei de recollida i neteja del 0,48%
mercat

2.514,69

TOTAL

347.344,10

2.514,69
-45.028,56 -4.630,98 297.684,56

Atès que l'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en virtut de la
delegació efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 172 de 19 de juny de 2015 i donat compte al Ple de 23
de juny de 2015,
La Junta de Govern Local adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar la despesa desglossada de les tarifes dels els serveis prestats de l'empresa Serveis
Mediambientals de la Selva NORA SA per a l'exercici 2017, de la par expositiva del present acord.
Segon.-Autoritzar la despesa corresponent a les partides servei de neteja viària 163 22700 per import
de 79.556,66 € i recollida escombraries i deixalleria 1621 22700 per un import de 218.127,9 €, del
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pressupost vigent.
Tercer.- Notificar el present acord al Consell
d'Intervenció.

Comarcal de la Selva i al Departament Municipal

7.- Assumptes urgents

TEMA:
I, no havent-hi més assumptes per a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió a l'hora esmentada a
l'encapçalament, de la qual cosa jo, la secretària accidental, en dono fe

L'alcaldessa,
Firmado
CPISR-1 C
digitalmente por
ASTRID
CPISR-1 C ASTRID
VICTORIA DESSET
VICTORIA
DESSET
DESSET
Fecha: 2017.03.20
DESSET
10:26:00 +01'00'
Àstrid Desset Desset

La secretària accidental,

CPISR-1 C
EUGÈNIA
IGLESIAS
BERINI

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C EUGÈNIA
IGLESIAS BERINI
Fecha: 2017.03.20
10:28:03 +01'00'

Eugènia Iglesias Berini
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