IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 13
.: Caràcter : Ordinària
.: Tipus : Junta de Govern
.: Data : 6 de juliol de 2017
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici: 19:40 hores
.: Hora d'acabament: 20:10 hores
.: Convocatòria: 1a.
HI ASSISTEIXEN:
: Presideix: Sra. Àstrid 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. 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 12 de data 15 de juny de 2017, per unanimitat dels assistents.
2.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3-Contractació
4.-Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
4.1
TEMA: Aprovació definitiva projecte museu «vapor Burés» fase 3
Antecedents
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Per Decret d'Alcaldia núm.179 de data 18 d'abril de 2017 es va aprovar inicialment el Projecte
d'ampliació de l'espai museu «vapor Burés III Fase», amb un pressupost d'execució per contracte de
219.842,41€ (IVA inclòs), redactat per l’arquitecte Adrià Felip Campistol.
L'acord d'aprovació inicial del projecte ha estat publicat al BOP de Girona número 84 de data 3 de
maig de 2017, així com al Tauler d'Edictes sense que contra el mateix s'hagin presentat al·legacions.
A petició de l'Ajuntament han estat introduïdes tres esmenes per part del redactor del projecte,
consistents en una barana, la justificació de la resistència al foc de l'estructura i l'evacuació de les
sortides, que han quedat recollides en el document de data 29 de juny de 2017, amb RE núm. 2450 de
data 30.06.17, sense que comportin un increment en el pressupost.
La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona, en la sessió del 5 de maig del 2017, va
aprovar per unanimitat el Projecte de la tercera fase de l'ampliació del Museu Vapor Burés, amb la
condició que es realitzi un control arqueològic de les obres que afectin al subsòl.
La Junta de Govern adopta el següent acord:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d’obra pública ordinària d'ampliació de l'espai
museu «vapor Burés III fase», redactat per Adrià Felip Campistol, amb un pressupost d'execució per
contracte de 219.842,41€ que degudament diligenciat obra a l’expedient administratiu.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, i al tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament (e-tauler)
4.2
TEMA: autoritzacions per instal·lar taules i cadires a la via pública
Antecedents
1.- En el BOP núm.110 de 9 de juny de 2017 ha estat publicada l'Ordenança municipal de civisme i
convivència ciutadana d'Anglès, que va ser aprovada per acord de Ple en la sessió del 30 de maig de
2017, i amb la seva entrada en vigor el dia 30 de juny, quedaran derogades les següents ordenances:
a) L'ordenança municipal del paisatge urbà d'Anglès (BOP 89, de 10 de maig de 2005).
b) L’ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública d’Anglès (BOP de Girona 205, de 26
d’octubre de 2005) i la seva modificació (BOP de Girona 131, de 3 de juliol de 2007).
c) L’ordenança municipal d’obres a la via pública d’Anglès (BOP de Girona 122, de 29 de juny de
2009)
2.- Els articles 25,26, 27,28 i 29 de l'esmentada ordenança regula els elements d’establiments tipus
bar, cafè, bar-restaurant o restaurant, que es poden autoritzar per ocupar la via pública
3.- En relació al nou règim de les autoritzacions de l'ocupació de la via pública l'article 30 de
l'ordenança de convivència estableix que les condicions generals de la llicència:
«1. Les llicències per ocupació de la via pública amb taules i cadires seran de caràcter discrecional en
el seu atorgament i temporal amb una duració màxima d’un any. El principal criteri que determinarà
l’autorització serà que quedi el pas lliure per a vianants en funció del tipus de via, afluència de vianants
i altres criteris relacionats amb l’ús general de la via pública i l’interès públic.
2. L’activitat comercial en l’espai concedit serà permesa de les 8 h a les 22 h de la nit als establiments
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no relacionats directament amb la restauració o hostaleria.
Pels que sí que siguin considerats com a tal, restaran subjectes als horaris regulats per la legislació
vigent sectorial en aquesta matèria. Aquest horari podrà ser singularment ampliable o reductible en
atenció a les circumstàncies concurrents al cas.
3. El titular de la llicència ha d’assumir l’obligació de mantenir neta la terrassa i zona d’influència i, per
tant, d’escombrar el tram de via pública que li correspon sempre que calgui.
4. Clàusula de precarietat: Quan ho requereixin les necessitats del servei o interès públic i
l’Administració municipal necessiti per qualsevol circumstància l’espai que ocupa l’emplaçament de les
taules, el titular de la llicència les haurà de retirar, i subsidiàriament per l’Ajuntament, sense que en cap
cas l’expressat titular tingui dret a indemnització de cap tipus.»
4. Finalment, en relació a les sancions relatives a l'ocupació del domini públic amb taules i cadires, es
preveu, entre d'altres les següents:
















Ocupació de via pública sense autorització. Infracció greu. Multa de 300€
Col·locar mobiliari i altres elements que no s’adeqüin a les directrius dels serveis tècnics
municipals infracció Lleu. Multa de 100€.
Col·locar sense autorització davant establiments, cavallets publicitaris, jardineres i elements
similars o instal·lacions que no compleixin normativa d’accessibilitat, infracció Lleu. multa de
100€.
No lligar en el moment del tancament de l’establiment els elements mòbils dins de l’espai
concedit de la llicència municipal. infracció Lleu. multa de 100€.
Apilar o instal·lar mobiliari i altres elements fora de l’espai concedit per la llicència. Infracció
Lleu. Sanció de 100€.
Danyar el paviment de la via o dificultar el pas de vianants amb para-sols o tendals. Infracció
lleu. Sanció de 150€.
Sobrepassar l’activitat comercial (no restauració o hostaleria) la franja horària de l’espai
concedit. Infracció lleu. Sanció de 150€.
No mantenir neta la terrassa de l’activitat comercial. Infracció Lleu. Sanció de 100€.
No respectar els espais i béns públics i realitzar un ús inapropiat o deteriorar-lo infracció Lleu.
Sanció de 150€.
Exercir sense la corresponent llicència o autorització d’activitat en béns de domini públic.
Infracció Greu. Sanció de 300€.
Situar o deixar a la via pública objectes de particulars. Infracció Lleu. sanció de 50€
Maltractar o danyar, deslluir per acció o omissió les instal·lacions, objectes o béns d’ús comú,
així com arbres i plantes. Infracció Greu. Sanció de 300€.
Utilitzar les instal·lacions d’enllumenat públic com a suport d’instal·lacions provisionals.
Infracció lleu. Sanció de 100€.
Connectar-se a l’enllumenat públic o subministrament d’aigua potable que no suposi infracció
penal. Infracció lleu. Sanció de 150 €.

5.- Al municipi d'Anglès hi ha una sèrie d'establiments que anualment abonen la taxa d'ocupació del
domini públic per l'ocupació de la via pública amb taules i cadires, tot i que no es formalitza la petició
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per escrit. Les darreres autoritzacions varen ser concedides per acord de Junta de Govern local l'any
2016, pel termini d'un any i sota la vigència de l’ordenança municipal de convivència ciutadana i via
pública d’Anglès (BOP de Girona 205, de 26 d’octubre de 2005) i la seva modificació (BOP de Girona
131, de 3 de juliol de 2007).
A data d'avui ja es troben caducades:
Nom establiment/
titular

ubicació

Caducitat de la darrera
autorització

Aforament
autoritzat

Bar El Passeig /
JMBF

Pg Font del Canyo

21/04/17

5 taules
20 persones

Bar Can Soldat / A D G

C/ Triassa, 43

21/04/17

5 taules
20 persones

Cafè la Rutlla Cafè, SL /
A EC

Pl. de la Rutlla, 11

21/04/17

12 taules
48 persones

Bar JB

NN X

21/04/17

5 taules
20 persones

21/04/17

5 taules
20 persones

Bar Granja Maria /
P CR

C. Girona, 26

Fonaments de Dret
1.Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana d'Anglès, aprovada per acord de Ple en la
sessió del 30 de maig de 2017 (BOP núm. 110 de 9 de juny de 2017).
2.Segons l'article 56 del DECRET 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals, l'ús comú especial es pot subjectar a la llicència d'acord amb la naturalesa
del bé, els actes d'afectació d'obertura a l'ús públic i les disposicions generals. La llicència s'ha
d'entendre sens perjudici de tercers i essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a
indemnització, si s'escau. La sol·licitud de la llicència s'ha de resoldre en el termini de dos mesos des
de la petició, i si no es resol dins aquest termini s'entén desestimada.
3.L'article 60.1 del mateix reglament estableix que correspon a l'alcalde l'atorgament de les llicències;
competència que té delegada a la Junta de Govern local per Decret d'Alcaldia de data 19 de juny de
2015, del que es va donar comptes al ple en la sessió de 23 de juny de 2015.
4. Atesa l’entrada en vigor l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana d'Anglès, que va
ser aprovada per acord de Ple en la sessió del 30 de maig de 2017 publicada en el BOP núm. 110 de
9 de juny de 2017,
La Junta de Govern adopta el següent acord:
PRIMER.- REQUERIR als titulars dels establiments que actualment ocupen la via pública amb taules i
cadires, i que no disposen d'autorització expressa vigent per a l'ocupació privativa del domini públic,
perquè presentin a l'Ajuntament la instància corresponent sol·licitant l'autorització.
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A més de les dades generals, en la sol·licitud de llicència municipal s’hi haurà d’indicar:
Taules i cadires: superfície a ocupar, nombre, model, mida i forma de col·locació.
Para-sols: nombre, mida i tipus de sosteniment.
Elements publicitaris: disseny i mida.
Plànol de situació dels elements a col·locar.
Les llicències podran tenir una vigència anual o per temporada. Si la vigència és anual, caldrà fer una
nova petició perquè sigui renovada el mes anterior a l’acabament de la llicència.
SEGON.- CONCEDIR als interessats el termini de deu 10 dies, a comptar des de la rebuda del present
acord per a la presentació de la instància esmentada al punt anterior, transcorregut el qual, si no es
presenta, es considerarà que es desisteix de la sol·licitud, i s'ordenarà la retirada de les taules i
cadires de la via pública, sense perjudici de les sancions que es puguin imposar per les infraccions
TERCER.- ADVERTIR que els titulars dels establiments que tenen taxes pendents de pagament
d'exercicis anteriors, que per poder autoritzar l'ocupació de la via pública d'enguany caldrà que
prèviament les hagin satisfet. En cap cas s'autoritzarà l'ocupació de la via pública si resten taxes
pendents de pagament.
QUART.- NOTIFICAR el present acord als interessats, amb indicació dels recursos corresponents als
actes de tràmit.
CINQUÈ.- Comunicar el present acord al Regidor de Seguretat i al Cap de la Policia Local d'Anglès pel
seu coneixement i efectes oportuns.
4.3
TEMA: Concessió de la llicència d’obres per a la reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres i
rehabilitació de façanes c. Raval, 10
Antecedents
1.-En aquest Ajuntament es tramita l’expedient d'obres Majors número 02/2017, relatiu a la sol·licitud
formulada per A. A.V. amb DNI ....6880W actuant en nom propi, de data 21.03.2017 i Registre
d'entrada número 1174 de les obres a realitzar a l’immoble situat al Carrer Raval, 10 amb la instància
s'adjunta la següent documentació:
- Projecte tècnic redactat, d'acord amb el planejament vigent, per professional competent i visat
pel col·legi professional corresponent.
- Full d'assumeix de la direcció facultativa
- Fitxa de característiques d'edificació i habitatges
- Designació de coordinació de seguretat
- Full d'assumeix de la direcció de l'obra
- Programa de control de qualitat
2.- Vist l'informe favorable emès per l'arquitecte municipal en data 11 d'abril de 2017, en relació a la
llicència urbanística sol·licitada, conforme el projecte compleix amb els article 147 i 156 de les normes
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urbanístiques del POUM d'Anglès.
3.-En data 12 d'abril de 2017 i RS núm. 901 es sol·licita informe a la Comissió Territorial de Patrimoni
Cultural perquè emetin un informe, atès que aquest habitatge està inclòs a la llista d'edificis catalogats
de l'art. 301 de NNUU del POUM i en l'àrea corresponent de jaciment arqueològic del Nucli històric
d'Anglès.
4.-En data 17 de maig de 2017 i RE 1877, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural, en la sessió de
5 de maig de 2017, emet informe desfavorable de la reforma de l'habitatge unifamiliar entre mitgeres i
rehabilitació de façanes del c. Raval,10, per entendre que cal recompondre l'equilibri de la façana.
5.- En data 19 de maig de 2017 i RE 1921 la tècnica redactora del projecte presenta 2 plànols
modificats per solventar les deficiències de l'informe de la Comissió Patrimoni.
6.- En data 23 de maig de 2017 l'arquitecte municipal informa favorable a la proposta presentada per
l'interessat, atès que dona compliment a l l'acord de la Comissió de Patrimoni de 5 de maig de 2017.
7.- En data 24 de maig de 2017 i RS núm. 1279 es remet a la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural
les modificacions per resoldre les deficiències.
8.- En data 16 de juny de 2017 i RE 2269 la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural emet informe
d'aprovació de la intervenció de reforma de l'habitatge unifamiliar entre mitgeres i rehabilitació de
façanes, del carrer Raval, 10 amb la condició que es realitzi un control arqueològic de les obres que
afecten el subsòl, atesa l'expectativa arqueològica d'aquest indret.
9.- En data 27 de juny de 2017, l'arquitecte municipal informa favorablement la proposta, amb la
condició que es realitzi un control arqueològic de les obres que afecten al subsòl.
Fonaments de Dret
És d'aplicació el Pla d'Ordenació Municipal d'Anglès, aprovat definitivament per la CTUG en sessió de
19 de juliol de 2012 i DOGC 623 de 16 d'octubre.
La casa està inclosa a la llista d'edificis catalogats de l'article 301 de les NNUU del POUM, identificada
amb el codi E-74 en l'àrea corresponent al jaciment arqueològic del Nucli Històric d'Anglès, coDi J-01.
És d'aplicació allò establert a l'article 188 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, als articles 13 i 14 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i els 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. La
tramitació de l’expedient s’ajusta a la normativa urbanística d’aplicació.
Així mateix, l’actuació projectada s’adequa a les determinacions urbanístiques de l'instrument de
planejament urbanístic aplicable, tenint en compte el contingut de l'informe tècnic.
És competència de la Junta de Govern la concessió de llicències segons Decret de delegacions de
data 19 de juny de 2015, del que es va donar comptes al Ple de 23 de juny de 2015, i d'acord amb allò
establert als articles 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 l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
La Junta de Govern adopta el següent acord:
PRIMER.- Concedir a A. A. V. llicència urbanística d’obra major consistent en la reforma d'un habitatge
unifamiliar entre mitgeres i rehabilitació de façanes del c. Raval, 10, amb referència cadastral
0152414DG7405S0001JZ, amb un pressupost d’execució material de 69.224,18€ Euros, segons la
documentació tècnica aportada, que queda incorporada a la llicència urbanística com a condició
material de la mateixa, redactada per la Tècnica Margarita Bosch Vilardell (col. 37303), a qui
correspon també la direcció facultativa de les obres; essent el director executiu i coordinador de
seguretat i salut, l'arquitecte tècnic Joan Antoni Franco Puigdevall (col.17008010).
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SEGON.- Aprovar la liquidació de la taxa per tramitació de la llicència urbanística concedida,
practicada conforme a l’Ordenança municipal vigent.
Impost de construccions, instal·lacions i obres
Pressupost de l’obra: 69.224,18€
ICIO 3,75€

2.695,91

Taxa per llicència (per reforma)

204,00

Plaça d’obres

11,42

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

9,21Tn

TOTAL....

150,00
2.961,33€

TERCER.- Donar compliment al requeriment de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona,
en la qual s’aprova la proposta presentada per l’interessat, amb la condició que realitzi un control
arqueològic de les obres que afectin al subsòl, atesa l'expectativa arqueològica d'aquest indret.
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 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.- Notificar el present acord a l’interessat amb indicació dels recursos que siguin procedents.

5.- Assumptes econòmics
6. Assumptes de tràmit
6.1
TEMA: Projecte d’inserció sociolaboral d’acció social pel municipi d’Anglès 2017.
Antecedents de fet:
Vista la sol·licitud de subvenció per a projectes contra la pobresa i l'exclusió social , per import de
6000€, presentada telemàticament amb data 25 de maig de 2017 a l'Organisme Autònom de la
Diputació de Girona -DIPSALUT-.
Vist el projecte d'inserció sociolaboral d'acció social, pel municipi l’Anglès 2017 que té per objecte
oferir i acompanyar a les persones usuàries de serveis socials, especialment en la seva integració
social i laboral, i que aquest projecte engloba una primera fase de procés de selecció de participants i
una segona de contractació durant dos mesos en un servei municipal, combinat amb un seguiment
paral·lel dels serveis socials, amb un import total del pressupost de despeses de 6.000,00 euros.
Vist els criteris de selecció, proposats pels Serveis Socials del Consell Comarcal de la Selva:
- Ser usuari de serveis socials especialitzats, subcriteris a tenir en compte:
1. Grau de compliment del tractament d'1 a 3 punts
2. Repercussió positiva del fet de treballar sobre el seu procés de salut d'1 a 3 punts.
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Per poder puntuar aquests ítems serà necessària la coordinació amb el servei social especialitzat
corresponent en cada cas.
En cas d'empat, es tindrà en compte:
1. La situació socioeconòmica precària 1 punt.
2. Càrregues familiars 1 punt.
Vist que s'ha contractat dos persones a jornada completa mitjançant Decret 388 de 30 de juny de
2017.
Fonaments de dret:
- Article 25.2 e) Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de Règim Local
- Articles 179 i 180 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora d'Hisendes Locals
- Articles 40 a 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol
VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals en matèria de
Pressupostos.
La Junta de Govern adopta el següent acord:
Primer.- Aprovar el projecte d’inserció sociolaboral d’acció social pel municipi d’Anglès 2017.
Segon.- En el supòsit que no s'atorgui la subvenció sol·licitada a l'Organisme Autònom de la Diputació
de Girona -DIPSALUT- i, si s'atorga, en la part no subvencionada, es realitzarà una transferència de
crèdit des de la partida 231 48001 d'emergència social a les partides següents del pressupost vigent
231 13100 retribucions personal laboral eventual inserció social, 231 13102 laboral eventual inserció
social, 231 16000 seguretat social personal inserció social.
Tercer.- Comunicar aquest acord als serveis socials SBAS d'Anglès i al Departament municipal
d'Intervenció i Tresoreria.
7.- Assumptes urgents
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,
digitalmente por
CPISR-1 SANDRA Firmado
CPISR-1 SANDRA VILA LLAPART
2017.08.08 13:43:47
VILA LLAPART Fecha:
+02'00'

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
ASTRID VICTORIA DESSET DESSET
Fecha: 2017.08.08 10:53:24 +02'00'

Àstrid Desset Desset

Sandra Vila Llapart,
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