IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 1
.: Caràcter : ordinària
.: Tipus : Junta de Govern
.: Data : 4 de gener de 2018
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici: 19:40 hores
.: Hora d'acabament: 20:00 hores
.: Convocatòria: 1a.
HI ASSISTEIXEN:
: Presideix: Astrid Desset Desset, Alcaldessa
.: Secretària accidental: Sra. Sandra Vila LLapart
.: 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. Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
2. Contractació
3. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
4. Assumptes econòmics.
5. Assumptes de tràmit
6. Assumptes urgents.
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1.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
2. - Contractació
3. Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
3.1
TEMA: Sol·licitud de llicència d'obres per a la distribució interior per ampliació d'habitatge al carrer
Major 3, del Casc Antic d'Anglès.
Identificació de l'expedient
Sol·licitud de llicència d'obres per a la distribució interior per ampliació d'habitatge al carrer Major 3, del
Casc Antic d'Anglès.

Antecedents
1. En data 06/09/2017 amb registre d’entrada 1-2017-003176, la Sra Eva Micaló Farroni, arquitecta i en
representació -no acreditada- del Sr. Andreu Guerrero Puig sol·licita llicència d'obres per a la distribució
interior per ampliació d'habitatge al carrer Major 3, del Casc Antic d'Anglès, i presenta la següent
documentació:
a) ‘Projecte bàsic i executiu de distribució interior per a l’ampliació d’un habitatge existent al casc antic
d’Anglès’, document signat per l’arquitecte Eva Micaló Farroni amb número de visat 2017401895
de 06/09/2017. (inclosos l’estudi de residus i l’estudi bàsic de seguretat i salut).
b) Full d’assumeix d’arquitecte signat per l’arquitecte redactor i amb el mateix número de visat.
c) Full d’assumeix, designació de coordinador de seguretat i salut i programa de control de qualitat
aportat per l’arquitecte tècnic Carlos Díez Poncelas

i visat amb el número V/W.17,1989 de

25/08/2017.
2. En data 5 d'octubre de 2017, l'arquitecte del Consell Comarcal va emetre informe en el sentit que era
preceptiu l'informe de la Comissió Territorial del Patrimoni abans de procedir a la concessió de la llicència.
3. En data 14/11/2017 s’ha rebut informe de la comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona en la
que acorda per unanimitat aprovar la intervenció proposada amb la condició que s'efectuï control
arqueològic de les obres que afectin el subsòl atès que aquest edifici es situa en un jaciment arqueològic;
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aquest control s'haurà de realitzar sota la direcció d'un arqueòleg, amb la corresponent autorització de la
Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.
4. En data 21 de desembre de 2017, l'arquitecte del Consell Comarcal de la Selva emet informe favorable a
la concessió de la llicència sol·licitada, condicionada al compliment de les determinacions de l'informe de
Patrimoni, i així mateix indica la documentació indispensable que caldrà aportar abans de l'inici de les
obres.
5. Consta a l'expedient l'informe jurídic favorable emès per la Tècnica d'Administració General.

Fonaments de Dret
1. En l’article 301 de les normes urbanístiques del POUM referent al catàleg de béns protegits, hi apareix
una llista d’edificis catalogats com a BCIL (entre els quals hi ha el que ens ocupa (E52)) i es determina el bé
cultural d'interès nacional (BCIN) a la zona de l’emplaçament, anomenat C 01 Conjunt històric del Nucli
Antic d’Anglès i el seu entorn de protecció. Declaració de BCIN (DOGC 310 del 9,03,1983), delimitació del
seu entorn de protecció (DOGC 6083 del 08,03,2012).
En l’article 303 referent a les condicions de les obres de consolidació i conservació, en el punt 1 diu: Les
propostes d’obres i el desenvolupament de sectors que afectin als BCIN i als seus entorns de protecció han
d’obtenir l’informe previ de la Comissió Territorial del Patrimoni, d’acord amb el que preveu la Llei 9/93 de
protecció del patrimoni cultural català.
2. L'article 187.2.a) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme, estableix que estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que
estableix l’article 187 ter, la intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o
urbanística.
3. És competent per la concessió d'aquesta llicència la Junta de Govern Local, per delegació de l'alcaldia
segons Decret de 19 de juny de 2015, del que es va donar comptes al Ple de 23 de juny de 2015.

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:
Primer.- CONCEDIR a Eva Micaló Farroni en representació del Sr. Andreu Guerrero Puig, llicència d'obres per
a la distribució interior per ampliació d'habitatge al carrer Major 3, del Casc Antic d'Anglès, segons projecte
bàsic i executiu amb número de visat 2017401895 de 06/09/2017, i amb un pressupost d'execució de
13.000€, que queda incorporat a la llicència urbanística com a condició material de la mateixa, signat per
l’arquitecte Eva Micaló Farroni a qui correspon també la direcció facultativa de les obres, i a Carlos Díez
Poncelas la coordinació de la seguretat, amb compliment de les condicions i recomanacions transcrites en
els antecedents 3 i 4, i que diuen:

“3. En data 14/11/2017 s’ha rebut informe de la comissió Territorial del Patrimoni Cultural de
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Girona en la que acorda per unanimitat aprovar la intervenció proposada amb la condició que
s'efectuï control arqueològic de les obres que afectin el subsòl atès que aquest edifici es situa en
un jaciment arqueològic; aquest control s'haurà de realitzar sota la direcció d'un arqueòleg, amb la
corresponent autorització de la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.
4. En data 21 de desembre de 2017, l'arquitecte del Consell Comarcal de la Selva emet informe
favorable a la concessió de la llicència sol·licitada, condicionada al compliment de les
determinacions de l'informe de Patrimoni, i així mateix indica la documentació indispensable que
caldrà aportar abans de l'inici de les obres.”
Segon.- INFORMAR a l'interessat que per poder iniciar les obres caldrà que prèviament aporti la següent
documentació:
1. Nomenament del contractista amb, si s’escau, la corresponent declaració d’aquest d’estar donat
d’alta d’IAE.
2. Si s’escau, en el cas que l’obra requereixi ocupar la via pública o la instal·lació de grues torre caldrà
que es disposi de la preceptiva autorització.
3. Caldrà presentar 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.
4. Caldrà dipositar una fiança 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. Caldrà fer efectiu el
pagament dels impostos i taxes corresponents.
5. 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.
Tercer.- APROVAR la liquidació dels tributs corresponents a la concessió de la llicència concedida,
practicada conforme a les ordenances fiscals 4 i 7 vigents:
Impost de construccions, instal·lacions i obres - pressupost 13.000€ (ICIO 3,75%)

487,50€

Taxa per tramitació d'expedient obra major (per reforma)

204,00€

Placa d'obres

11,42€

Fiança de runes i residus Decret 89/2010, de 29 de juny – 1,70 tn

150,00€

TOTAL

852,92 €

Quart.- La llicència urbanística s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de tercer, i per un
termini d'un any per iniciar les obres, i de tres anys 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
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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.
Cinquè.- Donar trasllat de la present Resolució a l’interessat amb indicació dels recursos que siguin
procedents.

4.- Assumptes econòmics
4.1
TEMA: Calendari Fiscal 2018
Vist l'escrit del Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva, en la qual
en comuniquen l'elaboració del calendari fiscal pel 2018 i ens demanen la confirmació per tal de
fer la seva publicació definitiva i preveure les actuacions que el Servei ha de dur a terme,
La Junta de Govern, adopta el següent acord :
Primer.- Aprovar i donar conformitat al calendari fiscal per l'exercici 2018 dels diferents ingressos
de dret públic de venciment periòdic que ha elaborat el Servei de Gestió Tributària i Cadastral del
Consell Comarcal de la Selva, pels períodes i dies de cobrament que es detallen:

TIPUS D’INGRÉS

PERÍODE VOLUNTARI

LLAR INFANTS MUNICIPAL

GENER/DESEMBRE
(mensual)

LLLOGUER PÀRQUING MUNICIPAL

GENER/DESEMBRE
(mensual)

QUOTA SOCIS PISCINA MPAL.

GENER/FEBRER

1r. trimestre 2018 i quota anual 2018
TAXA MERCAT

FEBRER/MARÇ

1r. semestre 2018
-IVTM (VEHICLES)
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exercici 2018

MARÇ/ABRIL

-ESCOMBRARIES
1r. trimestre 2018
QUOTA SOCIS PISCINA MPAL.

ABRIL/MAIG

2n. trimestre 2018
-I.B.I. URBANA exercici 2018
(1a. fracció)
-I.B.I. RÚSTICA exercici 2018

MAIG/JUNY

-ARBITRIS I TAXES exercici 2018
-ESCOMBRARIES
2n. trimestre 2018
QUOTA SOCIS PISCINA

JULIOL/AGOST

3r. trimestre 2018
ESCOMBRARIES

AGOST/SETEMBRE

3r. trimestre 2018
-I.A.E. Exercici 2018
-TAXA MERCAT

SETEMBRE/OCTUBRE

2n. semestre 2018
-I.B.I. URBANA exercici 2018
(2a. fracció)

OCTUBRE/NOVEMBRE

-QUOTA SOCIS PISCINA
4r. trimestre 2018
ESCOMBRARIES

NOVEMBRE/DESEMBRE

4r. trimestre 2018
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L'Atenció ciutadana en el propi Ajuntament, serà el primer dilluns de cada mes (excepte festius)
Període : febrer a desembre, exceptuant el mes d'agost. Per la coincidència amb dies festius, és
farà assistència els dies 9 d'abril i 10 de setembre.
Segon.- Trametre una còpia integra o modificació de les ordenances fiscals pel 2018 tal com ens
demanen, per tal de que coneguin el tipus o quotes aplicables i les bonificacions creades, en
relació als ingressos la gestió recaptatòria dels quals està delegada al Servei de Gestió Tributària
del Consell Comarcal de la Selva.
Tercer.- Donar trasllat d'aquest acord al servei de gestió tributària del Consell Comarcal de la Selva
i al departament de Tresoreria i Intervenció de l'Ajuntament.

5. Assumptes de tràmit
5.1
SUBVENCIONS
Tema: Convocatòria d'ajuts a la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès 2018
Antecedents de fet
Primer.- El Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 6 de juliol de 2010, va aprovar l'Ordenança reguladora
dels ajuts per a la rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès.
Segon.- La Junta de Govern Local en data 16 de febrer de 2017, va acordar la convocatòria d'ajudes per la
rehabilitació de façanes del Barri Antic d'Anglès, publicades al BOP número 48 de 9 de març de 2017.
Tercer.- El Ple de l'Ajuntament en la sessió del dia 30 de maig de 2017, va aprovar definitivament la
modificació de les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació de façanes, publicades al
BOP número 141 de 24 de juliol de març de 2017.
Quart..- Considerant d'interès local la continuïtat de l'expedient iniciat l'any 2017, i tenint en compte que
l'Ajuntament d'Anglès té concedida una pròrroga per finalitzar les actuacions del projecte d'intervenció
integral del Barri Antic fins el 30 de juny de 2018.
Cinquè. Vist l'informe favorable de la intervenció municipal.
Sisè.- Atès que s'ha produït un romanent de 6.708,99 € de la convocatòria 2017, i que en el pressupost
2018 hi ha un crèdit per 10.000,00 €, a la partida 1522.78000 Subvenció façanes-Pla Barris.
Fonaments de dret
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L'art.23 de la Llei General de Subvencions 38/2003, en la seva redacció donada per la Ley 15/2014,
de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa
-LRSP-, estableix que la iniciació d'ofici de l'expedient de subvencions es realitzarà mitjançant
convocatòria aprovada per l'òrgan competent.
Considerant competència de l'Alcaldia la concessió de les subvencions locals, de conformitat amb la
clàusula residual de l'art.21.1.s de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, competència
delegada a la Junta de Govern Local per Decret de 19 de juny de 2015.
La Base de Datos Nacional de Subvenciones opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions.
D'acord amb l'establert per l'art.34 de la LGS l'aprovació de despesa s'haurà de realitzar amb caràcter previ
a la convocatòria de les subvencions o de la concessió directa de les mateixes. Aquesta actuació implica
una proposta de despesa, la fiscalització prèvia per la Intervenció i l'aprovació de despesa per òrgan
competent.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- APROVAR la despesa de 16.708,99 €, que s'imputarà a l'aplicació pressupostària 1522 78000
«SUBVENCIÓ FAÇANES.- PLA BARRIS» del pressupost municipal per a l'any 2018.
Segon.- CONVOCAR, d'acord amb les bases específiques esmentades, la concessió de subvencions a
atorgar l'any 2018, en els termes següents:
1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència no competitiva dins del programa del Pla de Barris del municipi
d'Anglès destinades a finançar les obres de rehabilitació i restauració de façanes dels edificis inclosos dins
del Barri Antic d'Anglès, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de l'Ajuntament
en la sessió de 6 de juliol de 2010 i publicades al BOP Girona núm. 20, de 31 de gener de 2011.
2. Termini de presentació de sol·licituds
Per les característiques d’aquest programa, les sol·licituds de subvencions es podran realitzar fins el 31 de
maig de 2018, subjecte a la disponibilitat pressupostària existent.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer en el mateix moment de sol·licitar la llicència municipal o
presentar la comunicació prèvia de les obres de rehabilitació, i ha de complementar-se amb la
documentació que recull l’article 6 de les bases reguladores.
Per obtenir la condició de beneficiari cal estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
3. Termini de resolució i notificació
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3.1 Termini de resolució
El termini màxim per adoptar la resolució de la sol·licitud i notificar-la, és de tres mesos a comptar des de la
data de presentació de les sol·licituds.
En cas que transcorri el termini màxim sense que s’hagi notificat la resolució als interessats, la sol·licitud de
concessió de la subvenció es considerarà desestimada per silenci administratiu.
3.2 Termini de notificació
La resolució serà notificada de manera individualitzada a tots els sol·licitants, tal com preveu l’article 41.1
de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, en
el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.
4. Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària inicial de 16.708,99 € corresponents a
l'aportació de l'Ajuntament d'Anglès per a la rehabilitació de façanes. Les subvencions previstes s'imputaran
a la partida pressupostària 1522 78000 «SUBVENCIÓ FAÇANES.- PLA BARRIS».
L'atorgament de les subvencions està limitat per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost
amb aquesta finalitat.
5. Quantia
S’atorgarà una subvenció de màxim el 50% del cost real de les obres i amb un límit màxim de 3.000 €,
segons la relació de preus de l'annex 1 de les bases reguladores de la subvenció.
6. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria per la Junta de Govern Local exhaureix la via administrativa.
Contra aquesta és procedent interposar un recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació.
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant del mateix òrgan, en
el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació.
7. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de l'Ajuntament d'Anglès i al lloc web de la corporació,
i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de
subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
Tot allò que no sigui previst en les bases específiques de la convocatòria, quedarà regulat per les bases
d'execució del Pressupost de l'Ajuntament; la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, i el
seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; i la resta de
9 de 22

disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de
subvencions públiques.
Tercer.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí oficial de la Província de Girona, al tauler d'anuncis de la
corporació així com al lloc web de l'Ajuntament, i trametre les dades a la BDNS.
Quart.- Comunicar el present acord a la Intervenció municipal.

6. Assumptes urgents.
6.1
Fira Sant Antoni 2018
Tema: aprovació de programa i despeses.
Antecedents de fet
Ates que es vol celebrar la XXIII Fira de Sant Antoni 2018 d'Angles, els dies 19, 20 i 21 de gener i
des de l’àrea de fires i festes han elaborat el programa pertinent.
Vist l'informe emès per l'enginyer municipal de data 21 de desembre de 2017 on informa de les
condicions que s'han de complir en els diversos punts del municipi on es celebrarà la Fira de Sant
Antoni, organitzat per l’Ajuntament d’Anglès.
Vist l'informe emès per l'enginyer municipal de data 4 de gener de 2018 on es recullen les condici ons que s'han de complir per la instal·lació dels inflables infantils.
Vist l'informe favorable emès per l'enginyer municipal de data 4 de gener de 2018 on es recullen
les condicions que s'han de complir per la instal·lació de les atraccions de dissabte 20 de gener de
2018
Vist l'informe emès pel sergent de la policia local d'Angles, de data 4 de gener, del dispositiu de
trànsit per a la realització de la Fira de Sant Antoni.
La secretaria accidental municipal posa de manifest que es imprescindible que es compleixin totes
les condicions establertes a l'informe de l'enginyer contractat per l'Ajuntament i del sergent de la
policia local d'Angles.
Vist que consta acreditada l'existència de crèdit adequat i suficient segons certificació de la
Intervenció municipal a la partida 4311.22699 de promoció econòmica Fira Sant Antoni per
import de 5.644,25 €
Legislació aplicable
• Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (LEPAR).
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•

Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives (REPAR).

•

Decret 30/2015, de 3 de marc, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.

•

Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis (per activitats de caràcter esporàdic o
puntual).

•

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat
generada.

•

Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels
establiments oberts al public, dels espectacles públics i de les activitats recreatives
sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament

•

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels Animals.

•

Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions
d'animals vius a Catalunya.

•

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació
(CTE).

•

Reial Decreto 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de
protecció contra incendis

•

Decret 135/1995, de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres
arquitectòniques.

•

Pressupost de l'Ajuntament d'Anglès per a l'exercici 2018.

Per tot això, la Junta de Govern adopta el següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar la celebració de la XXIII Fira Sant Antoni 2018 d'acord amb el programa
provisional següent:
DIVENDRES 19 GENER
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A les 20 h a la Sala Fontbernat
- Inici de la Fira de Sant Antoni 2018 a càrrec del «Tut de la Burés».
- Inauguració de l’exposició VIMART, Vi, Mar i Art. Obres pintades amb vi i cava. Tinta i Vi de Marta
Araño.
- Presentació de la placa de cava, enguany dedicada a Pompeu Fabra i al Vapor de la Burés
- Aperitiu

DISSABTE 20 GENER
Durant TOT EL DIA:
Exposició d’animals a la Plaça de la Vila
També comptarem amb el Pallasso Perruquí, qui amb els seus globus ens acompanyarà per tot el
poble.
De 9 a 14 h Campionat de petanca als Jardins de Can Cendra, organitzat pel Club Petanca Anglès
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h:
- Parades d’artesania i de les botigues i entitats del poble al C/.Indústria, C/.Comerç i Plaça
de la Vila.
- Exposició de bestiar de granges a la Plaça de la Vila
- XII Trobada de plaques de cava a la Plaça Catalunya (només fins a les 14h)
A les 10:30 h Inauguració de les obres d’accés a les calderes i carboneres del Vapor Burés
A les 11 h Primera sessió de la Visita teatralizada a la Burés, amb la Cia. De Teatre La Bardissa
d’ 11 a 14 h i de 17 a 19 h al Museu Vapor Burés:
- Exposició continuada de maquinaria de l’època industrial
- Visita continuada a la màquina de vapor, calderes i carboneres
- Exposició de pintures dels artistes locals
A les 11 h Davant de l’Església
- Acte inaugural de la Fira de St. Antoni
- Benedicció de la imatge de Sant Antoni
- Benedicció d'animals
- Arribada dels Cowboys de la Selva i benedicció dels cavalls
A les 11:30 h a la BIBLIOTECA
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- Inauguració de la mostra dels treballs de les puntaires d'Anglès
- Inauguració de l'exposició «Fil i Agulla».
A les 12h i a les 16 h Visites guiades al Barri Antic declarat BCIN: recorregut explicat dels atractius
arquitectònics i històrics del Barri Vell. Punt de sortida: Carrer Comerç amb Carrer Indústria. En
acabar, els visitants poden continuar la visita a les exposicions del Vapor Burés. Guia: Ariadna
Serrano.
De 12 h a 13h a CAN SISCOT
Gossos d’atura - treball dels gossos
A les 12 h a l'ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL
- Ofici Solemne de St. Antoni amb la Coral Cors Alegres de la Llar de Jubilats d'Anglès.
De 11 a 13 h a la Plaça Vila Activitat infantil. QUEVIURES de la companyia De Parranda i tot seguit
Taller de Llana Cardada
De 13 a 15 h Tastests d'hivern a la plaça de la Vila amb la col·laboració de Restaurant Ca l'Elisa,
Restaurant l'Aliança, Hostal Can Massot, Bar JB i El Celler del Bon Vi.
A les 16:30 h a la PLAÇA CATALUNYA:
- Exhibició de ballet a càrrec l'Escola de Dansa d'Anglès.
Tot seguit - Xocolatada popular.
A les 17:30 h Segona sessió de la Visita teatralizada a la Burés, amb la Cia. de Teatre La Bardissa
A les 18 h Taller de pintura amb vi i tast de vins (cal inscripció : gratuït) a l’Hotel d’Entitats

DIUMENGE 21 GENER
A les 9 h al BARRI DE CUC:
- Fira d'Antiquaris i Brocanters.
- Esmorzar de tractoristes i concentració de cotxes clàssics; esportius, d'època i antics; motos
d'època, maquinària antiga i tractors; camions decorats; cotxes americans.
- 5a Trobada de motos Custom (davant el Pavelló Municipal d'Esports).
De 10 a 14 h. Mercat de parades Custom i de recanvis. Infables infantils.
De 10:30 a 11:30 h. Exhibició de balls country.
Durant tot el mati parada d'Oncolliga amb tastets i coca
9h-11h Plantada de Gegants
11h Cercavila de les colles geganteres
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d' 11 a 14 h al Vapor Burés:
A) - Visita guiada al Vapor Burés
- Exposició de pintura d'artistes locals
A les 13 h Cercavila dels vehicles exposats.
SEGON.- La celebració de la Fira Sant Antoni 2018 ha de quedar subjecta a les següents
CONDICIONS específiques:
Mesures particulars per a la protecció de la seguretat i salut:
A) Disposar de l’anàlisi de la mobilitat provocada pels diferents actes lúdics i culturals,
amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades (policia
local).
B) Per donar compliment a les condicions d’higiene i salubritat, s’han d’instal·lar
cabines de vàter i lavabo, en una proporció mínima d’una cabina per a cada 150
persones, i una més per cada 150 persones d’aforament en les diferents zones on
es realitzen els actes.
C) S’haurà de disposar de pòlissa de RC vigent i al corrent de pagament, amb una
cobertura mínima de 601.000€ de capital assegurat.
D) Cada expositor que disposa d’una estructura eventual portàtil o desmuntable, ha de
disposar d’un capital mínim assegurat de 150.300€.
E) S’haurà de disposar d’una farmaciola i presència de vehicles medicalitzats mentre
l’activitat es dugui a terme.
F) Disposar d’extintors portàtils convenientment situats en funció del risc i senyalitzats.
(Escenaris, taules de control, equips elèctric de potència).
G) En cas que es disposi de tarimes, demanar certificat d’estabilitat de pes i aforament
previst.
H) Els responsables de l’organització hauran de disposar en tot moment dels telèfons
d’emergència i hauran de facilitar l’accés als vehicles d’emergència en tot moment.
I) S’hauran d’adoptar les mesures adients per respectar els valors límit d’immissió
exteriors vigents en matèria de prevenció de contaminació acústica (Decret
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176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002,
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els
annexos, que estableix els valors límits d’immissió de soroll aplicable a les
activitats).
J) Els organitzadors hauran de procurar els mitjans necessaris per tal que s’efectuï una
correcta recollida selectiva dels residus municipals generats en els diferents actes i
pel seu lliurament als contenidors corresponents.
K) Caldrà que l’activitat compleixi amb els requisits que estableix la normativa vigent en
matèria de protecció dels animals, i en la normativa vigent relativa a condicions
higienicosanitàries, de protecció i de seguretat dels animals.
L) Caldrà que els responsables de la realització de la xocolatada popular disposin del

títol de manipulador d’aliments.
TERCER.- Per la instal·lació dels inflables infantils caldrà que el titular de la instal·lació aporti la següent documentació:
1. Sol·licitud instal·lacions atraccions i parades (S’adjunta model)
2. Fotocòpia DNI o document equivalent. Quan el sol·licitant no actuï en nom propi o es
tracti de societat o persona jurídica, a part del seu DNI haurà d’aportar l’escriptura
de constitució de la societat.
3. Butlletí d’instal·lació elèctrica, amb vigència anual, de la parada o atracció.
4. Fotocòpia de la pòlissa i rebut vigent pagat de l’assegurança de responsabilitat civil
de l’atracció.
5. Certificat del contracte de manteniment i certificat de verificació, recarrega i prova
de pressió dels extintors.
6. Manual tècnic d’ús i muntatge de les instal·lacions (fer constar mides de la
instal·lació i la superfície a ocupar de terreny públic) i pla d’autoprotecció de
l’atracció.
L’activitat no podrà començar a funcionar fins que s’hagi presentat a la Policia Local el certificat
tècnic de muntatge i instal·lació efectuades en el lloc d’emplaçament, per personal tècnic
competent, en les quals ha de fer constar que el conjunt de l’atracció funciona correctament, i el
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control inicial efectuat per entitat col·laboradora de l’administració (ECA) que verifiqui la seguretat
exterior i global de les instal·lacions. D’acord amb l’article 32 de la Llei 11/2009, modificat per la
Llei 10/2011, aquest control podrà ésser elaborat per tècnics titulats competents per raó de la
matèria.
QUART.- Comprovada la documentació disponible i d’acord amb normativa vigent s’informa FAVORABLEMENT de la instal·lació per la Fira de Sant Antoni 2018, de les següents atraccions, sempre i
quan compleixin amb els següents condicionants:
DATA

SOL·LICITANT

TIPUS
D’INSTAL·LACIÓ

29/12/18

Adriano Dos Anjos

Rampa inflable

SITUACIÓ
Manca

butlletí

d’instal·lació

elèctrica, i certificat del contracte
de manteniment i certificat de
verificació, recarrega i prova de
pressió dels extintors.

29/12/18

Adriano Dos Anjos

Torets infantils

Manca certificat del contracte de
manteniment

i

certificat

de

verificació, recarrega i prova de
pressió dels extintors, i manual
tècnic d’ús i muntatge de les
instal·lacions i pla d’autoprotecció
de l’atracció

21/12/18

Lluís Carbonés Prat

Castell inflable

Manca butlletí d’instal·lació
elèctrica

21/12/18

Lluís Carbonés Prat

Parada de tir

Documentació complerta

21/12/18

Lluís Carbonés Prat

Trenet

Manca butlletí d’instal·lació
elèctrica

21/12/18

Lluís Carbonés Prat

Pesca infantil

Documentació complerta

21/12/18

Lluís Carbonés Prat

Llits elàstics

Documentació complerta
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Abans d'inici de l'activitat caldrà complir els següents condicionants, així com prescripcions
tècniques i mesures preventives:
-

L’activitat no podrà començar a funcionar fins que s’hagi obtingut:
a) El certificat tècnic de muntatge i instal·lació efectuades en el lloc d’emplaçament,
per personal tècnic competent, en les quals ha de fer constar que el conjunt de
l’atracció funciona correctament, i l’acta de control inicial efectuat per entitat
col·laboradora de l’administració (ECA) que verifiqui la seguretat exterior i global de
les instal·lacions.
(Aquestes inspeccions tècniques s’hauran de passar abans del dissabte 20 de
gener).
Aquesta documentació caldrà ser presentada a la Policia Local.

-

Pagament de les taxes corresponents.

-

Caldrà complir la legislació vigent en matèria acústica.

-

D’acord amb normativa vigent de residus, Decret Legislatiu 1/2009 Text refós de la llei
reguladora de residus, l’activitat ha de realitzar la recollida selectiva de residus que genera,
sigui a través de gestor autoritzat o acollint-se al sistema de recollida i gestió dels residus
municipals.

Els sol·licitants que tinguin l’assegurança de responsabilitat civil caducada o els falti documentació
tindran que disposar-la abans de muntar, atès que es comprovarà.
CINQUÈ.- Sol·licitar al Servei Català de Transit, autorització per tallar el trànsit, a tot el carrer
Indústria que pertany a la carretera C-63, el dissabte 20 de gener de 7 del mati a 8 del vespre, ja
que es el lloc on s'ubicaran les parades de la fira, i comunicar que durant tot el mati del diumenge
21 de gener, al passeig de l'Estació, hi haurà una exposició de cotxes antics i d'època, amb un total
de 20 vehicles.
SISÈ.- Sol·licitar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació autorització pel
certamen o mostra de bestiar i de l'exhibició de gossos de Tura (S'acompanya memòria justificativa
i declaració responsable d'ambdues activitats).
SETÈ- Aprovar la col·locació de senyals, tanques, cons i la data de col·locació i rutes alternatives
proposades pel sergent de la policia local.
VUITÈ- Notificar el present acord al sergent de la policia local, a fi que resti assabentat de l'activitat
i organitzi la seva cobertura i comprovacions pertinents, i el faci extensiu a la policia que cobreix
aquesta activitat vetlli pel compliment de totes les condicions establertes en la present resolució.
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NOVÈ.- Notificar als paradistes que si porten una estructura eventual portàtil o desmuntable, han
de disposar d'una pòlissa amb un capital mínim assegurat de 150.300 €, que hauran d'aportar
copia del pagament de la mateixa el dia de la celebració, atès que la policia local els hi requerirà
que la mostrin.
DESÈ.- Notificar el present acord a la regidora de Promoció econòmica de l'Ajuntament,
organitzadora de l'activitat, a fi que vetlli perquè es compleixin totes i cadascuna de les condicions
imposades.
I d'altra banda, sol·licitar que faciliti als serveis administratius encarregats de les notificacions, les
dades personals dels voluntaris que col·laboren en aquesta activitat.
ONZÈ.- Notificar el present acord als voluntaris que col·laboraren en aquesta activitat a fi que vetllin
perquè es compleixin totes i cadascuna de les condicions imposades; i sol ・licitar-los, que en tot
cas, abans de l'inici de l'activitat han de signar amb l'Ajuntament d'Angles un compromís de
voluntariat, que es troba a les dependències municipals per la seva signatura.
DOTZÈ.- Notificar el present acord als responsables de la realització de la xocolatada popular a fi
que compleixin amb la condició establerta a la lletra L
TRETZE- Autoritzar les despeses següents relacionades amb aquesta activitat, que aniran
imputades a la partida pressupostaria 4311.22699 de Promoció econòmica Fira Sant Antoni del
pressupost 2018, per un import total de 5.644,25 €.
Tribuna Selvatana
Cristina Balisteanu- Can Cente- Coca de pa i sucre
na
Fonda Tarrés
3 menús
Hostal Can Massot
Mini entrepans col·laboradors
Ca l’Elisa
8 menús
Fontmartí Spirit
gots, coberts, bosses plàstic
Gossos de Tura
Exhibició
Desperfo
Llenya per botifarrada
Alkirent Servi
Lloguer lavabos
Aulet
Fuets i embotits
Ciurana Bassó
Botifarres
Carns
Botifarres
Flaixback
Falques ràdio
Ca l’Elisa
Menú comissió Sant Antoni
Serveis Sanitaris La Selva
Ambulància
L’Aliança
Menú voluntaris visites bar18 de 22

94,00 €
50,73 €
65,31 €
60,00 €
149,60 €
451,57 €
1.000,00 €
105,45 €
339,02 €
360,25 €
436,15 €
542,43 €
181,50 €
336,69 €
456,00 €
73,75 €

Can Piferrer
Queviures
Taller animus

ri antic
Xocolatada amb melindros
Espectacle infantil
Taller de llana

261,80 €
500,00 €
180,00 €
5.644,25 €

CATORZÈ.- Sol·licitar al veterinari del municipi que verifiqui les mesures sanitàries dels animals que
participaran a l'exhibició i a la mostra de la Fira de Sant Antoni 2018.
QUINZÈ.- Notificar el present acord als firaires, a la regidora de promoció economica, al sergent de
la Policia Local i a la Sra. Anna Parpal i Sr. Miquel Tolosa com a personal que col·labora amb l'àrea
de festes a fi de fer el seguiment d'aquests acords.
6.2.Tema: Cavalcada de Reis 2018
Antecedents
Primer.- Atès que des de la regidoria de cultura es té previst fer la cavalcada de reis el proper dia 05 de
gener de 2018 durant tot el dia.
Segon.- La programació per al present acte és la següent:
1. A les 12:00 h arribada dels patges reials a la plaça de la Rutlla.
2. A les 18:00 h Arribada de la comitiva dels Tres Reis a Can Cendra.
Tercer.- Les despeses previstes es desglossen de la manera següent:
PRESSUPOST FESTA DE REIS
Despeses sopars i alimentació
1.600,00 €
Regals Reis 1.500 unitats aprox.
1.400,00 €
Roba i complements vestuari
1.500,00 €
Gasolina, materials, lloguer equip de só, generadors
1.000,00 €
Caramels
500,00 €
Despeses de maquillatge
500,00 €
Detalls pels reis
100,00 €
Coets
60,00 €
Ampliació assegurança voluntaris (100)
200,00 €
Ambulància mat12 a 14 i tarda de 18 a 20
240,00 €
TOTAL
7.100,00 €
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Quart.- Vist l'informe de l'enginyer assessor municipal, Xavier Serra, emès en data 21 de desembre de
2017, on s'informa de les condicions a les quals queda subjecte la cavalcada.
Cinquè.- Vist l'informe del sergent de la Policia Municipal de data 4 de gener de 2018, on informa del
dispositiu de trànsit previst.
Sisè.- La secretaria accidental municipal posa de manifest que és imprescindible que es compleixin totes
les condicions establertes a l'informe de l'enginyer contractat per l'Ajuntament.
Setè.- Vist que consta acreditada l'existència de crèdit adequat i suficient segons certificació de la
Intervenció municipal a l'aplicació 338 22609 «REIS I FESTES NADALENQUES» del pressupost municipal
vigent., per import de 7.100,00€.
Fonaments de dret
Primer.- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats
recreatives (LEPAR).
Segon.- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives (REPAR).
Tercer.- Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar
mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Quart.- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis (per activitats de caràcter esporàdic o puntual).
Cinquè.- Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis d'avaluació de la mobilitat
generada.
Sisè.- Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts
al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol,
de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament.
Setè.- Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
animals.
Vuitè.- Decret 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions d'animals vius
a Catalunya.
La Junta de Govern Local adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar el programa de la cavalcada de reis del proper 05 de gener de 2018 :
A les 12:00 h arribada dels patges reials a la plaça de la Rutlla.
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A les 18:00 h Arribada de la comitiva dels Tres Reis a Can Cendra.
Segon.- Autoritzar i disposar la despeses següents relacionades amb aquesta activitat, que aniran
imputades a l'aplicació pressupostària 338 22609 «REIS I FESTES NADALENQUES» del pressupost
municipal vigent.
PRESSUPOST FESTA DE REIS
Despeses sopars i alimentació
Regals Reis 1.500 unitats aprox.
Roba i complements vestuari
Gasolina, materials, lloguer equip de só, generadors
Caramels
Despeses de maquillatge
Detalls pels reis
Coets
Ampliació assegurança voluntaris (100)
Ambulància mat12 a 14 i tarda de 18 a 20
TOTAL

1.600,00 €
1.400,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
500,00 €
500,00 €
100,00 €
60,00 €
200,00 €
240,00 €
7.100,00 €

Tercer.- La celebració de la cavalcada de reis ha de quedar subjecta a les següents CONDICIONS

específiques:
«Mesures generals per a la protecció de la seguretat i salut:


Disposar de l’anàlisi de la mobilitat provocada pels diferents espectacles públics, o actes lúdics i
culturals, amb previsió de mesures especials per afrontar les necessitats detectades (policia local).



En cas de portar un vehicle a motor i/o remolc de suport, caldrà que aquests disposin de la
preceptiva assegurança de responsabilitat civil obligatòria. (assegurança cotxe)



Caldrà vigilar la sobrecàrrega de les carrosses i sobretot extremar les precaucions en cas que hi
vagin nens i nenes, perquè no s’hi aboquin.



No es podran portar elements adossats que sobresurtin excessivament de l’amplada de la carrossa
i puguin originar perill al públic assistent.



Resta prohibit als conductors dels vehicles participants a l'activitat el consum de begudes
alcohòliques o la ingesta o incorporació a l'organisme de drogues abans i durant el recorregut. La
policia podrà ordenar controls abans de l'inici del recorregut i durant el mateix per verificar el
compliment d'aquest punt. En cas de comprovar-se la ingesta o incorporació a l'organisme d'alcohol
o drogues a algun dels conductors, no es permetrà la conducció del vehicle per aquesta persona.



Per donar compliment a les condicions d’higiene i salubritat, s’han d’instal·lar cabines de vàter i
lavabo, en una proporció mínima d’una cabina per a cada 150 persones, i una més per cada 150
persones d’aforament en les diferents zones on es realitzen els actes.
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La realització de l’espectacle requereix la contractació d’una pòlissa de RC vigent i al corrent de
pagament, amb una cobertura mínima de 601.000€ de capital assegurat.



En tot el recorregut s’haurà de disposar d’una farmaciola i la presència de vehicles medicalitzats
mentre l’activitat s’estigui duent a terme.



Disposar d’extintors portàtils convenientment situats en funció del risc i senyalitzats. (Equips elèctric
de potència, etc.).



Els responsables de l’organització hauran de disposar en tot moment dels telèfons d’emergència i
hauran de facilitar l’accés als vehicles d’emergència en tot moment.



S’hauran d’adoptar les mesures adients per respectar els valors límit d’immissió exteriors vigents en
matèria de prevenció de contaminació acústica (Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, i se n’adapten els annexos, que estableix els valors límits d’immissió de soroll aplicable a
les activitats).

Els organitzadors hauran de procurar els mitjans necessaris per tal que s’efectuï una correcta recollida
selectiva dels residus municipals generats en els diferents actes i pel seu lliurament als contenidors
corresponents.»
Quart.- Notificar el present acord al sergent de la policia local, a fi que resti assabentat de l'activitat

i organitzi la seva cobertura i comprovacions pertinents, i el faci extensiu a la policia que cobreix
aquesta activitat vetlli pel compliment de totes les condicions establertes en la present resolució.
Cinquè.- Comunicar el present acord al departament d'intervenció de la corporació, al regidor de l'àrea de
Cultura, així com al sergent de la Policia Local per tal que en restin assabentats.

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,

CPISR-1 C
ASTRID
VICTORIA
DESSET
DESSET

La secretària accidental,

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C ASTRID
VICTORIA
DESSET DESSET
Fecha:
2018.02.07
13:39:52 +01'00'

CPISR-1
SANDRA
VILA
LLAPART

Astrid Desset Desset

Firmado
digitalmente por
CPISR-1 SANDRA
VILA LLAPART
Fecha: 2018.02.08
12:57:19 +01'00'

Sandra Vila Llapart
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