IDENTIFICACI4 DE LA SESSIÓ:
.: Número : 15
.: Caràcter : Ordinària
.: Tipus : Junta de Govern
.: Data : 7 d'agost de 2017
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici: 10:15 hores
.: Hora d'acabament: 10:30 hores
.: Convocatòria: 2a.
HI ASSISTEIXEN:
: Presideix: Sra. Àstrid Desset Desset, alcaldessa
.: Secretària accidental: Sra. Sandra Vila Llapart
.: Assistents: Sr. Josep Casadellà Turón, 1r tinent d'alcalde
Sr. Antoni Franco Caballé, 3r tinent d'alcalde
Excusen l'assistència:
- Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n 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 l'acta de la sessió anterior.
Un cop llegida, s'aprova l'acta número 14 de data 20 de juliol de 2017, per unanimitat dels assistents.
2.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3-Contractació
3.1

TEMA: Contractació impressions diverses GALES 2017
Antecedents
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1. Vista la necessitat de realitzar la contractació dels treballs d'impressions diverses per les GALES
2017.
2. Consta a l'expedient que s'han sol·licitat 3 pressupostos, havent-se presentat pressupostos per part
només de 2 empreses, els més favorables són els que es detallen a la taula següent:
Unitat
Empresa
s

Concepte
Llibre
GALES
(210x297)

2017

2600

Cartells DIN A3

200

Fulls votació

2600

Programa butxaca
TOTAL (sense IVA)
IVA (21%)
TOTAL (IVA inclòs)

3000

CIF

Preu total unitats (sense IVA)

Impremta Pagès B17207945 3.915,00 €
Gràfiques
B17315391 139,00 €
Anglès
Gràfiques
B17315391 132,00 €
Anglès
Impremta Pagès B17207945 283,00 €
4.469,00 €
938,49 €
5.407,49 €

3. Segons certificació de la intervenció municipal, existeix crèdit adequat i suficient (RC:
220170004139).
Fonaments de dret
Primer.- D'acord amb allò establert als articles 111 i 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, atesa la quantia
del contracte, pot tramitar-se com un contracte menor de serveis.
Segon.- Per a la tramesa d'aquests contractes, l'art.111 de la norma dita només exigeix l'aprovació de
la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Tercer.- La Partida d'imputació de la despesa és la «338 22699» GALES I ALTRES FESTES del
Pressupost Municipal en vigor, on existeix crèdit adequat i suficient segons fiscalització favorable de la
Intervenció.
Quart.- L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de Govern Local, en virtut d'allò
disposat a la Disposició Addicional 2 a del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
La Junta de govern adopta el següent acord:

1. Autoritzar la despesa de 5.407,49 € euros (4.469,00 € + IVA 21% (938,49 €)) amb destinació a la
contractació dels serveis d'impressions diverses (segons la taula del punt 2 dels antecedents), despesa
imputable a la partida «338 22699» GALES I ALTRES FESTES del Pressupost Municipal en vigor.
2. Adjudicar aquests contractes menors de serveis a les empreses tal i com es detalla a la taula
següent:

Concepte
Llibre

GALES

Unitat
Empresa
CIF
Preu total unitats (sense IVA)
s
2017 2600 Impremta Pagès B17207945 3.915,00 €
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(210x297)
Cartells DIN A3

200

Fulls votació

2600

Programa butxaca
TOTAL (sense IVA)
IVA (21%)
TOTAL (IVA inclòs)

3000

Gràfiques
B17315391 139,00 €
Anglès
Gràfiques
B17315391 132,00 €
Anglès
Impremta Pagès B17207945 283,00 €
4.469,00 €
938,49 €
5.407,49 €

3. Notificar aquest acord a les empreses interessades.
4. Comunicar al Departament d'intervenció aquest acord pel seu coneixement i als efectes oportuns.
4.-Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
4.1
TEMA: Llicència d’obres menors per neteja i pintada de façana i marcs finestres comunitàries de
l’edifici c. Comerç, 4 ( part posterior que dona al c. Santa Magdalena exp.16/2017)
(acolllit a la rehabilitació de façanes del Barri Antic )
Antecedents
1.- En data 28 de març de 2017 i RE 1256 la comunitat de propietaris del c. Comerç, 4,amb CIF
H17304809, representada per J. M.X., sol·licita executar unes obres de neteja i pintada de façana i
marcs finestres comunitàries de la part posterior de l’edifici del c. Comerç ,4 que dona al carrer Santa
Magdalena.
2.- Vist l’informe favorable a l’atorgament de la llicència amb condicions de data 24 de juliol de 2017 de
l’arquitecta tècnica municipal.
Fonanents de dret
De conformitat amb allò que estableix la normativa del POUM d’Anglès aprovat definitivament del la
CTUG en sessió de 19 de juliol de 2012, DOGC núm. 6323 de 16 d’octubre de 2012, per la clau 01
Zona Nucli Antic
És d'aplicació l'Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del
sòl al municipi d'Anglès publicada en el BOP núm. 120 de data 23 de juny de 2017.
De conformitat amb l’article 2 de l’Ordenança número 4 relativa a l’Impost de Construccions
Instal·lacions i obres, li es d’aplicació de la bonificació del 95% per la millora de façanes en tot el
municipi
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 compte 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:
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PRIMER Concedir llicència d’obres de neteja i pintada de façana i marcs finestres comunitàries de la
part posterior de l’edifici del c. Comerç, 4 que dona al carrer Santa Magdalena.
SEGON.-Aprovar el quadre de liquidació dels tributs corresponents tal com segueix:
IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Pressupost de l’obra
3.250,00 x 3,75% ICIO = 121,80€
Bonificació ICIO 95%
109,00€

6,09

Taxa per tramitació d’obra menor

40,00

Placa d’obres

11,42€

TOTAL........

57,51€

TERCER.- Donar compliment a les condicions descrites en l’informe de la tècnica municipal, que forma
part de l’expedient i que són les següents:
Façanes i mitgeres:
Art.89. Totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades, llises o amb esgrafiats, arrebossades
amb dibuix o sense, deixades amb carreus de pedra del país o amb aplacat de llosa d’un gruix mínim 3
cm. que serà un mínim de 10 cm. en les cantonades.
L’acabat exterior serà únic per a tota la façana, permetent-se només en la planta baixa una variació
respecte a la resta; en aquest cas el material només podrà ésser el carreu de pedra, o de formigó
buixardat.
S’admetrà també en les cases amb la façana arrebossada un sòcol que sobresurti un màxim de 2 cm.
del pla de la façana i tingui una alçada compresa entre 0,80 i 1,00 metre. Aquest sòcol que tindrà un
acabat llis tipus lliscat o estucat, s’haurà de pintar del color de la façana o cas d’existir en aquesta
emmarcats, guardapols etc. del color d’aquests.
En cap cas es permetrà el repicat d’arrebossats de la façana per deixar vista l’obra de pedra o de rajol,
llevat que sigui paredat de carreu o pedra carejada i exclusivament pels tipus casa medieval i casal.
Seran prohibides igualment les gelosies de ceràmica i vidre, les parets de vidre i els aplicats plàstics i
metàl·lics.
Els acabats de façana, exceptuant els que ho siguin en paredat romà de carreus i els emmarcats i
basaments de pedra o formigó vistos, aniran pintats d’acord amb la carta de colors de l’article 154.9 de
les NU.
Fusteria façanes:
Els tipus de tancaments exteriors seran únics per a tota la façana, exceptuant les plantes baixes i en el
seu cas els buidats de l’última planta.
Aquests tancaments aniran sempre amb finestres o balconeres de dues fulles de fusta pintada. Els
vidres de les finestres i balcons seran incolors, transparents i sense cap tipus de gravat, dibuix o
imprès. Les mides de cada peça individual de forma quadrada o rectangular, oscil·laran entre 25 i 45
cm., unint-se entre sí mitjançant entre remitjos travessers i mainells de fusta pintada i de forma
rectilínia.
Les persianes seran de llibret o de corda amb fusta pintada d’acord amb algun dels colors de la carta,
tot procurant la correcta integració amb el color de la façana.
Altres elements: reixes, canaleres i baixants:
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Reixes:
La col·locació de reixes només podrà realitzar-se en les plantes baixes i primera, tant en les façanes
anteriors com posteriors i aniran col·locades sense sobresortir del pla de la façana. Seran formades
per barrots o retícules metàl·liques sense dibuix ni elements decoratius. Es tolerarà la col·locació de
reixats antics provinent d’altres construccions enderrocades, així com la reproducció exacta d’algun
model antic d’indubtable vàlua existent en el Barri Antic.
Canaleres i baixants:
Les canaleres poden quedar dintre la cornisa, o bé penjades de ceràmica (tortugues) o de planxa
metàl·lica. La secció d’aquestes darreres podrà ser semicircular , rectangular o motllurada.
Els baixants, si van a l’exterior, seran de planxa metàl·lica o ferro. En la planta baixa, i fins a 2 m
d’alçada, serà obligat el ferro colat de fosa o bé laminat.
Les canaleres i els baixants metàl·lics, llevat, dels formats en planxa de zinc hauran de pintar-se pel
que s’atendrà al que s’especifica a l’art. 56 de les presents ordenances.
Es prohibeix expressament els materials plàstics i de fibrociment.
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 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.-Donar trasllat del present acord a la persona interessada i al departament d’Intervenció i
Tresoreria, pels seus coneixements i efectes.
4.2
TEMA: Llicència d’obres menors per pintar façana edifici l’Aliança del c.Jacint Verdaguer, 3
exp.15/2017
(acollit a l’ajut de rehabilitació de façanes del Barri Antic )
Antecedents
1.- En data 24 de març de 2017 i RE 1239 la Sra. C. F. Q. amb DNI ....7479H, sol·licita llicència d’obres
de rehabilitació de façana per repicar i pintar la façana posterior de l’edifici situat al c. Jacint Verdaguer,
3
2.- Vist l’informe favorable a l’atorgament de la llicència amb condicions de data 24 de juliol de 2017
de l’arquitecta tècnica municipal.
Fonanents de dret
De conformitat amb allò que estableix la normativa del POUM d’Anglès aprovat definitivament del la
CTUG en sessió de 19 de juliol de 2012, DOGC núm. 6323 de 16 d’octubre de 2012, per la clau 01
Zona Nucli Antic
És d'aplicació l'Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i ús del
sòl al municipi d'Anglès publicada en el BOP núm. 120 de data 23 de juny de 2017.
De conformitat amb l’article 2 de l’Ordenança número 4 relativa a l’Impost de Construccions
Instal·lacions i obres, li es d’aplicació de la bonificació del 95% per la millora de façanes en tot el
municipi
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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 compte 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 llicència d’obres per les obres de rehabilitació de façana de repicar i pintar la
façana posterior de l’edifici situat al c. Jacint Verdaguer, 3
SEGON.-Aprovar el quadre de liquidació dels tributs corresponents tal com segueix:
IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Pressupost de l’obra
6.099,35 x 3,75% ICIO = 121,80€
Bonificació ICIO 95%
217,29

11,44

Taxa per tramitació d’obra menor

40,00

Placa d’obres

11,42

Fiança de runes i residus

Decret 89/2010 >=150,00

a retornar

TOTAL........

150,00
212,86€

TERCER.- Donar compliment a les condicions descrites en l’informe de la tècnica municipal, que forma
part de l’expedient i que són les següents:
Façanes i mitgeres:
Art.89. Totes les façanes exteriors i interiors aniran estucades, llises o amb esgrafiats, arrebossades
amb dibuix o sense, deixades amb carreus de pedra del país o amb aplacat de llosa d’un gruix mínim 3
cm. que serà un mínim de 10 cm. en les cantonades.
L’acabat exterior serà únic per a tota la façana, permetent-se només en la planta baixa una variació
respecte a la resta; en aquest cas el material només podrà ésser el carreu de pedra, o de formigó
buixardat.
S’admetrà també en les cases amb la façana arrebossada un sòcol que sobresurti un màxim de 2 cm.
del pla de la façana i tingui una alçada compresa entre 0,80 i 1,00 metre. Aquest sòcol que tindrà un
acabat llis tipus lliscat o estucat, s’haurà de pintar del color de la façana o cas d’existir en aquesta
emmarcats, guardapols etc. del color d’aquests.
En cap cas es permetrà el repicat d’arrebossats de la façana per deixar vista l’obra de pedra o de rajol,
llevat que sigui paredat de carreu o pedra carejada i exclusivament pels tipus casa medieval i casal.
Seran prohibides igualment les gelosies de ceràmica i vidre, les parets de vidre i els aplicats plàstics i
metàl·lics.
Els acabats de façana, exceptuant els que ho siguin en paredat romà de carreus i els emmarcats i
basaments de pedra o formigó vistos, aniran pintats d’acord amb la carta de colors de l’article 154.9 de
les NU.
Fusteria façanes:
Els tipus de tancaments exteriors seran únics per a tota la façana, exceptuant les plantes baixes i en el
seu cas els buidats de l’última planta.
Aquests tancaments aniran sempre amb finestres o balconeres de dues fulles de fusta pintada. Els
vidres de les finestres i balcons seran incolors, transparents i sense cap tipus de gravat, dibuix o
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat

6 de 21

imprès. Les mides de cada peça individual de forma quadrada o rectangular, oscil·laran entre 25 i 45
cm., unint-se entre sí mitjançant entre remitjos travessers i mainells de fusta pintada i de forma
rectilínia.
Les persianes seran de llibret o de corda amb fusta pintada d’acord amb algun dels colors de la carta,
tot procurant la correcta integració amb el color de la façana.
Altres elements: reixes, canaleres i baixants:
Reixes:
La col·locació de reixes només podrà realitzar-se en les plantes baixes i primera, tant en les façanes
anteriors com posteriors i aniran col·locades sense sobresortir del pla de la façana. Seran formades
per barrots o retícules metàl·liques sense dibuix ni elements decoratius. Es tolerarà la col·locació de
reixats antics provinent d’altres construccions enderrocades, així com la reproducció exacta d’algun
model antic d’indubtable vàlua existent en el Barri Antic.
Canaleres i baixants:
Les canaleres poden quedar dintre la cornisa, o bé penjades de ceràmica (tortugues) o de planxa
metàl·lica. La secció d’aquestes darreres podrà ser semicircular , rectangular o motllurada.
Els baixants, si van a l’exterior, seran de planxa metàl·lica o ferro. En la planta baixa, i fins a 2 m
d’alçada, serà obligat el ferro colat de fosa o bé laminat.
Les canaleres i els baixants metàl·lics, llevat, dels formats en planxa de zinc hauran de pintar-se pel
que s’atendrà al que s’especifica a l’art. 56 de les presents ordenances.
Es prohibeix expressament els materials plàstics i de fibrociment.
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 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.-Donar trasllat del present acord a la persona interessada, als departaments d’Intervenció i
Tresoreria, pel seu coneixement i efectes.
4.3
TEMA: Concedint la pròrroga de la llicencia d’obres (exp. 29/2015)
Antecedents
En data 09 de juny de 2015 la Junta de Govern Local va aprovar l’atorgament d’una llicència d’obres
per executar uns treballs de manteniment, reparació i conservació de la finca de “can Tarrús” situada al
Pla d’Amunt, amb referència cadastral núm.17008A004000540000YB a la Sra. M. H. B. amb
DNI ....9033F.
En data 22 de desembre de 2016 i RE 3936 la interessada present una instància sol·licitant una
pròrroga de la llicència d’obres (exp. 29/15)
En data 02 de maig de 2017, l’arquitecta tècnica municipal emet informe favorable a la pròrroga de la
llicència per un període de 9 mesos i la liquidació de les taxes corresponents.
Fonaments de dret
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D’acord amb l’article 189 del Decret legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme i l’art 37 del Decret 64/2014, de 13 de maig , pel qual s’aprova el Reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística per l’execució d’obres, 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.
Segons estableix l’ordenança Municipal Reguladora de les llicències urbanístiques i el controlo de les
obres al municipi d’Anglès el termini màxim de les llicències d’obres menors per acabar-les és de
divuit mesos.
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.
Per tot això, la Junta de govern adopta el següent acord:
PRIMER.- Concedir una pròrroga de la llicència per un termini màxim de NOU MESOS.
SEGON.- Aprovar la liquidació de les taxes corresponents d’acord amb les Ordenances Fiscals vigents:
Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres
Pressupost de l’obra 840 ICIO 3,75%

31,50

ORDENANÇA NÚM. 7
Taxa per expedició de documents administratiu.- Art.7É epígraf segon
20,00
Expedient de pròrroga de llicència d’obres menors i majors ( 50% de l’import de la
tramitació del primer expedient)
TOTAL.....

62,92€

TERCER.- Donar trasllat del present acord a la persona interessada i al departament de Tresoreria.
4.4
TEMA: Denegar autorització d’un gual al c. Verneda, 44
Antecedents
1.- En data 18 de maig de 2017 i RE núm. 1908 el Sr. Z. L. amb NIE.....2888B, ha sol·licitat un gual
permanent al c. Verneda, 44
2.- En data 25 de maig de 2017 el sergent de la policia municipal d’Anglès emet l’informe desfavorable
a la concessió del gual demanat.
3.- En data 11 de juliol de 2017 l’arquitecta tècnica municipal emet informe desfavorable a l’autorització
del gual:
«=Consultat el projecte presentat en data 12.04.2017, per en Z. L. juntament amb la Comunicació
prèvia per obres ‘’d’adequació d’un local a ús comercial tipus basar’’, es comprova que es planteja
sense cap zona de magatzem interior i que la porta que comunica amb la via pública objecte del gual
sol·licitat forma part d’un recorregut d’evacuació .
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Considerant que llur activitat no exigeix necessàriament, al meu entendre, l’entrada i sortida de
vehicles a través d’un espai de domini públic com és la vorera fins un espai interior que és a més, un
espai de circulació previst com a via d’evacuació del local en cas d’incendi, i per altra part disposa
d’una important zona d’aparcaments davant la mateixa porta principal d’accés al local per la
descàrrega de material es proposa denegar l’autorització de gual»=.
La Junta de govern adopta el següent acord:
PRIMER.- Denegar l’autorització de gual del c. Verneda,44, d’acord amb els informes desfavorables
del sergent de la policia i dels SSTT municipals, i que formen part de l’expedient administratiu.
SEGON.- Donar trasllat del present acord al Sr. Z. L., i al cap de la policia local.
4.5
TEMA: Requeriment de neteja de la parcel·la
general d’abandonament

42 polígon 2 en SNU que presenta un estat

Antecedents
Vist l'informe emès pels serveis tècnics municipals de data 03 de juliol de 2017, segons el qual
s'evidencia l'existència d’una parcel·la amb referència cadastral 17008A002000420000YQ, que
presenta un estat general d’abandonament amb abundant vegetació de ràpid i descontrolat
creixement, tipus trepadora, canyissar i arbustiva, que envaeix els límits de la propietat amb una
edificació veïna situada al carrer Avellaneda, 9-11 situada en sòl urbà.
De conformitat amb el POUM d’Anglès aprovat definitivament per la CTUG en sessió de 19 de juliol de
2012, DOGC 623 de 16 d’octubre de 2012, es comprova que es tracta d’una parcel·la situada en sòl no
urbanitzable sense edificar que limita en sòl urbà.
En data 03 de juliol de 2017, l’arquitecta tècnica municipal emet un informe relatiu a les mesures a
adoptar i els termini pel seu compliment:
a) Netejar i retirar qualsevol tipus de residus no vegetals (deixalles, runes, ferralla, mobles, etc...
b) Desbrossar i retirar les restes vegetals resultants de la neteja, reduint la mínim la vegetació baixa i
arbustiva i eliminant la vegetació seca.
Atesa la proximitat amb el nucli urbà i amb els habitatges i el risc d’incendi i proliferació d’animals
rosegadors, es considera que el termini màxim pel seu compliment no hauria de ser superior a 15 dies.

Fonament de dret
Primer.- Article 16 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
Segon. - L'art.197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Urbanisme, i 83 a 94 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
sobre protecció de la legalitat urbanística.
Tercer.- La competència per resoldre el procediment correspon a l’Alcaldia d’acord amb allò
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disposat a l'article 53.1.u 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.
La Junta de govern adopta el següent acord:

PRIMER.- Incoar expedient d’ordre d’execució d’obres de neteja i desbrossada de la parcel·la 42
del polígon 2, a fi de donar compliment a l’obligació de mantenir les instal·lacions en les
condicions exigibles en matèria de seguretat, salubritat i ornament públic.
SEGON.- Concedir tràmit d'audiència de 15 dies a la persona interessada perquè pugui presentar
les al·legacions que consideri oportunes en defensa dels seus drets. Transcorreguts els quals,
sense que presenti al·legacions, es considerarà que aquest acord és definitiu.
En cas que no presenti al·legacions als punts anteriors i esdevingui ferma la resolució, procedeix:
TERCER.- Requerir al Sr. J. M. A. S. , propietari de la parcel·la 42 del polígon 2 situada en SNU
amb referència cadastral 17008A002000420000YQ que, sota la seva responsabilitat, procedeixi a
executar les següents actuacions:
1) Netejar i retirar qualsevol tipus de residus no vegetals (deixalles, runa, ferralla, mobles,etc.)
2) Desbrossar i retirar les restes vegetals resultants de la neteja, reduint al mínim la vegetació
baixa arbustiva i eliminant totalment la vegetació seca.
QUART.- Les obres esmentades, en atenció a la seva entitat i urgència hauran d’executar-se en
un termini de 15 dies, a partir de l'endemà de la recepció de la present resolució, atesa la
proximitat amb el nucli urbà i amb els habitatges i el risc d’incendi i proliferació d’animals
rosegadors.
CINQUÈ.-L’incompliment injustificat d’aquesta ordre habilitarà aquesta Administració municipal per
procedir a l’execució subsidiària a costa de l’obligat, o a la imposició de multes coercitives, d’acord
amb allò establert a l'art.225.2 del TRLUC, que es pot reiterar fins que es compleixi l’obligació de
conservació.
SISÈ.- Es posarà en coneixement de l’Ajuntament de l’inici de les actuacions per poder-ne portar
un control.
SETÈ.-Notifiqui’s el present acord a la propietat, així com a tots els interessats en l’expedient.
5.- Assumptes econòmics
6. Assumptes de tràmit
6.1
TEMA: Concessió d'ús d'un nínxol del cementiri nou per a trasllat de restes del nínxol 174 del
cementiri vell
Antecedents de fet:
Vist l'escrit, de data 12 de maig de 2017, en el que el Sr. J. P. B. amb DNI .....8566-C, la Sra. M.P. B.
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amb DNI .....4689C i la Sra D. P. B. amb DNI.....7474Z, manifesten que són fillastres de la Sra R.
C.C., filla de la Titular del nínxol 174 del cementiri vell, Sra C. C. P.i exposen que desitgen fer el trasllat
de les restes al cementiri nou, per això sol·liciten poder adquirir un nínxol i que un cop traslladades les
restes renuncien a tots els drets i deures del nínxol número 174 del cementiri vell.
Vist el pressupost genèric presentat per l'empresa AUFUCE amb NIF B17502675 i domicili social a la
Ctra Sant Feliu de Guíxols numero 26 de Girona en relació al trasllat de restes del cementiri vell, per
una quantia de 192,20 €, IVA inclòs, i 8,60 € de la taxa de sanitat per trasllat de restes.
Vist la conformitat del departament d'Intervenció, pel que existeix consignació suficient a la partida 164
21200 de reparació i conservació de cementiri del Pressupost municipal vigent per a la contractació
esmentada,
Fonaments de dret
Primer.- Reglament del cementiri municipal vigent, aprovat i publicat en el BOP numero 21, data 30
de gener del 2008, on diu:
- Article 13è: La concessió d'un dret funerari es limitarà als casos d'inhumacions
immediates
per defunció recent o per trasllat de restes cadavèriques provinents del
Cementiri vell .../...
- Article 37 en relació a l'autorització per exhumació de restes:
=» .../.. Per expedir les autoritzacions d'exhumació contemplades en el present Reglament,
es requerirà la presentació de la següent documentació:
a) Autorització de la persona titular de la sepultura a desocupar, per a la seva obertura.
b) Llicència per exhumar, expedida pel Departament de Sanitat, en els casos
d'exhumacions per a trasllat de cadàvers o restes fora del recinte del Cementiri
Municipal..../..»=
Segon.- Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de policia sanitària
mortuòria.
Tercer.- Ordenances fiscals 2017:
- Ordenança número 7: Taxa per expedició de documents administratius, epígraf Quart.
- Ordenança número 10: de taxa de conservació cementiri i serveis fúnebres i concessions:
Article 6è Quota tributària. Concessió funerària.
Article 7è Bonificacions a la quota: Serveis funeraris de la reducció de despulles i el trasllat del
cementiri vell al nou cementiri.
Tercer.- 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 adopta el següent acord:
Primer.- Acceptar la voluntat dels interessats i concedir el dret d'ús del nínxol número 100 de la
Plataforma B, Sector Sud, com a titulars als Srs. J., M. i D. P.B..
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxes regulades per les ordenances fiscals número 7 i 10 següents:
1r-Concessió funerària: Nínxols model actual..................................................................... 769,10€
2n- concessió títol funerari......................................................................................................41,50€
I que haurà de fer efectiu a qualsevol entitat bancària de la vila, i presentar el justificant als serveis de
secretaria, per a l'obtenció del nou títol.
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Acordar aprovar la bonificació de la taxa per reducció de despulles i trasllat de restes al cementiri nou
de ..................................................................................................................................330,30 €.
TERMINIS D'INGRÉS
Art. 62.2 Llei General Tributària 58/2003 de 17 de desembre
a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil
següent
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i l'últim de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat
hàbil següent, passats els terminis assenyalats l'ingrés serà exigit per procediment executiu.
FORMA DE PAGAMENT
Transferència bancària a qualsevol dels comptes de l’Ajuntament d’Anglès que es relacionen a
continuació:
CaixaBank
CaixaBank
B. Santander
BBVA
B. Sabadell

ES52 2100 0658 0902 0000 4453
ES42 2100 8109 5322 0003 6677
ES23 0049 0497 2722 1081 0013
ES79 0182 5595 4402 0017 0071
ES50 0081 0222 6600 0120 6427

Tercer.- Aprovar el pressupost presentat per l'empresa AUFUCE amb NIF B17502675 per al trasllat de
restes del cementiri vell al cementiri nou del municipi, per una quantia de 192,20 €, IVA inclòs, i 8,60 €
de la taxa de sanitat per trasllat de restes.
Quart- Autoritzar a la mercantil Aufuce a realitzar el trasllat de restes del nínxol 174 del cementiri vell al
nínxol 100 de la plataforma B, Sector Sud i que haurà d'avisar als titulars dels nínxol del cementiri vell
per si volen assistir el dia que s'executin els trasllats.
Cinquè- Acceptar la renúncia dels Srs. J., M. i D. P.B. a tots els efectes del nínxol número 174 del
cementiri vell una vegada traslladades les restes, i tramitar la baixa dels arbitris corresponents.
Sisè.- AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa per import de 192.20 €, IVA inclòs, i 8,60 € de la taxa
de sanitat, imputable a la partida 164 21200 de reparació i conservació del cementiri del
Pressupost Municipal vigent.
Setè- Sol·licitar, que un cop s'hagi realitzat la prestació, s'incorpori la factura amb els requisits fiscals
corresponents i es tramit i el seu pagament si procedeix.
Vuitè.- Davant la impossibilitat de notificar aquest acord a tots els possibles familiars o hereus del
titular d'ús de l'esmentat nínxol, de la Sra Carmen Clapés Pujol, es notificarà per edicte al Boletín
Oficial del Estado, el present acord.
Novè.-Notificar aquest acord a l'empresa AUFUCE i als interessats.
Desè.- Donar trasllat al departament d'intervenció i tresoreria i al Servei de recaptació del Consell
Comarcal per tal de donar de baixa els arbitris corresponent al nínxol numero 174 del cementiri vell i
d'alta del nínxol numero 100 de la Plataforma B, Sector Sud del Cementiri nou.
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6.2
TEMA: Ajuts a la rehabilitació de façanes del Barri Antic, 2017, BOP número 20 de 31 de gener de
2011, Comunitat de Propietaris del C. Comerç, 4.

Identificació de l’expedient
J. M. X., DNI .....1621Z, Girona, 5 d'Anglès, en representació de la Comunitat de Propietaris del C.
Comerç, 4, CIF: H17304809. Ajuts a la rehabilitació de façanes del Barri Antic, 2017, BOP número 20
de 31 de gener de 2011.
Antecedents
1.- 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.
2.- 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.
3.- 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.
4.- Vista la sol·licitud del Sr. Josep Modrovejo Xifra, amb número de registre 1-2017-001256 de data 28
de març de 2017, que demana acollir-se a l'ajuda per a la rehabilitació de la façana del C/ Comerç, 4
d'Anglès, la part corresponent a la Plaça Santa Magdalena.
4.- Vist l'informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 24 de juliol de 2017:
“ Vista la sol·licitud amb RE 1-2017-001256-1 en relació a les obres de neteja i pintada de façana i
marc finestres comunitàries de l’edifici situat al c/ Comerç núm. 4, presentat per En / Na J. M. i X.,
DNI/NIF .....621Z en representació de la Comunitat de Propietaris, amb data 28.03.2017 i examinada la
documentació presentada, es detallen a continuació les actuacions que poden acollir-se a la subvenció
per estar compreses dintre l’àmbit d’aplicació segons l’Annex 1 són :
CONCEPTE

UNITA PREU/
T
UT

AMIDAM
ENT

Pintat amb arrebossat

M2

288,00

4,20€

Pressupost projecte
MÀX.50% COST
MÀX. 3000€

IMPORT
IMPORT
MÀX.
SEGONS
SUBVENCIONABL
PROJECTE (€) E
1.209,60€
3.250,00€

REAL

I

3.000,00€

TOTAL

1.209,60€

“
5.- Vist que existeix consignació pressupostària suficient, a la partida 1522.78000, subvenció façanes
Casc Antic-Pla de Barris, del pressupost municipal vigent, per import de 1.209,60€
Fonaments de dret
Primer.- Ordenança reguladora dels Ajuts per a la rehabilitació de façanes al Barri Antic, BOP número
20 de 31 de gener de 2011.
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Segon.- Modificació de les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació de façanes,
BOP número 141 de 24 de juliol de 2017.
Tercer.- Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Rdleg 2/2004, de 5 de març.
Quart.- RD 500/1990, de desenvolupament del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals en matèria
pressupostària.
Cinquè.- Llei 38/2003, General de Subvencions i Reglament de subvencions.
La Junta de govern adopta el següent acord:
1.- Concedir la subvenció de 1.209,60€, per a la rehabilitació de la façana del C/ Comerç, 4, la part
corresponent a la Plaça Santa Magdalena d'Anglès, a la Comunitat de Propietaris del Carrer Comerç,
4, segons l'expedient SA-001/2017-02.
2.- El termini màxim per justificar les obres subvencionades, serà el 31 de maig de 2018, mitjançant
una comunicació a l'Ajuntament de l'acabament de les obres subvencionades.
3.- Autoritzar i disposar la realització de la despesa per import de 1.209,60€ amb càrrec a la partida
pressupostària 1522.78000, subvenció façanes Casc Antic-Pla de Barris.
4.- Notificar el present acord al Sr. M., com a representant de la Comunitat de Propietaris del C.
Comerç, 4, al departament de tresoreria i intervenció, i trametre les dades a la BDNS.
6.3
TEMA: Ajuts a la rehabilitació de façanes del Barri Antic, Cristina Feliu Quintana, Jacint Verdaguer, 3
Identificació de l’expedient
C. F. Q. DNI ....7479H, Jacint Verdaguer, 3 d'Anglès, ajuts a la rehabilitació de façanes del Barri Antic,
2017, BOP número 20 de 31 de gener de 2011.
Antecedents
1.- 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.
2.- 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.
3.- 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.
4.- Vista la sol·licitud de la Sra. C. F.Q., amb número de registre 1-2017-001239 de data 24 de març de
2017, que demana acollir-se a l'ajuda per a la rehabilitació de la façana del C/ Jacint Verdaguer, 3
d'Anglès.
4.- Vist l'informe de l'arquitecte tècnic municipal de data 24 de juliol de 2017:
“ Vista la sol·licitud amb RE 1-2017-001239-1 en relació a les obres de rehabilitació de façana,de
repicar i pintar la façana posterior de l'edifici situat a c/ Jacint Verdaguer núm 3, presentat per En / Na
C. F.i Q., NIF .....7479H, amb data 24.03.2017 i examinada la documentació presentada, es detallen a
continuació les actuacions que poden acollir-se a la subvenció per estar compreses dintre l’àmbit
d’aplicació segons l’Annex 1 són:
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CONCEPTE

UNITA PREU/
T
UT

AMIDAM
ENT

Ració i picat de paret

M2

6,24€

33,55

209,35€

Arrebossat(amb previs)

M2

12,48€

8,55

106,70€

Pintat amb arrebossat

M2

4,20€

105,00

441,00€

Pressupost projecte
MÀX.50% COST
MÀX. 3000€

IMPORT
IMPORT
MÀX.
SEGONS
SUBVENCIONABL
PROJECTE (€) E

6.099,35€
REAL

I

3.000,00€

TOTAL

757,06€

“
5.- Vist que existeix consignació pressupostària suficient, a la partida 1522.78000, subvenció façanes
Casc Antic-Pla de Barris, del pressupost municipal vigent, per import de 757,06€
Fonaments de dret
Primer.- Ordenança reguladora dels Ajuts per a la rehabilitació de façanes al Barri Antic, BOP número
20 de 31 de gener de 2011.
Segon.- Modificació de les bases reguladores de les subvencions per a la rehabilitació de façanes,
BOP número 141 de 24 de juliol de 2017.
Tercer.- Text refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Rdleg 2/2004, de 5 de març
Quart.- RD 500/1990, de desenvolupament del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals en matèria
pressupostària.
Cinquè.- Llei 38/2003, General de Subvencions i Reglament de subvencions.
La Junta de govern adopta el següent acord:
1.- Concedir la subvenció de 757,06€, per a la rehabilitació de la façana del C/ Jacint Verdaguer, 3
d'Anglès a la Sra. C. F. i Q., segons l'expedient SA-001/2017-01.
2.- El termini màxim per justificar les obres subvencionades, serà el 31 de maig de 2018, mitjançant
una comunicació a l'Ajuntament de l'acabament de les obres subvencionades.
3.- Autoritzar i disposar la realització de la despesa per import de 757,06€ amb càrrec a la partida
pressupostària 1522.78000, subvenció façanes Casc Antic-Pla de Barris.
4.- Notificar el present acord a la interessada, al departament de tresoreria i intervenció, trametre les
dades a la BDNS.
6.4
TEMA: Aprovació del programa de les Gales 2017

Antecedents
1. Des de l'Àrea de cultura s'ha elaborat la programació de les Gales 2017, que tindran lloc del
dimecres 30 d'agost al dilluns 4 de setembre d'enguany, i que inclou la programació, els
manaments i el pressupost següents:
PROGRAMACIÓ DE LES GALES 2017
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Dimecres 30 d'agost
18:00

“Remena”, taller de memòria i atenció a la Llar de Jubilats

19:00

Acte a la biblioteca Joaquim Bauxell
Dijous 31 d'agost

20:00

Inauguració del corre tapes, al carrer d'Avall (Barri Antic)

20:55

Tut inici de les Gales 2017

21:00

Pregó, al carrer d'Avall (Barri Antic), per l'Agrupament Escolta Sant
Miquel

21:10

Concert Lo Pau de Pons, al carrer d'Avall (Barri Antic)
Divendres 1 de setembre

18:00

Conta contes a la biblioteca Joaquim Bauxell

20:00

Sopar popular al passeig de l'Estació

22:00

Obra de teatre de Toni Albà, Audiència I-Real al Polivalent de la Burés

23:30

Cercavila amb la Colla Gegantera

00:00*

Correfoc al Barri Antic

01:00*

Concert Campikipugui a la Font del Canyo, Plaça Josep Esteba

02:30*

Concert Ebri Knight ,a la Font del Canyo, Plaça Josep Esteba

04:00*

DJ Ivanote, a la Font del Canyo, Plaça Josep Esteba

06:00

Cotxe del sereno amb la Banda de Puigdefrou i esmorzar. Recorregut de
la Font del Canyo a la Plaça Catalunya
Dissabte 2 de setembre

11:00

Activitat dels químics, al parc de la Font del Canyo

11:30

Espectacle infantil, al parc de la Font del Canyo, “A dalt de la muntanya”
de la companyia Rikus

12:30

Vermut inauguració de l'exposició, invitació institucional i pica-pica, a la
Sala Fontbernat

16:00

Campionat Mundial d'escuts, a la pista del Col·legi Pompeu Fabra

18:00

Xuca-mulla, Pompeu Fabra

20:00

Zuma, pel Gim-Jazz, a la plaça Catalunya
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22:00

Ball de gala amb la Cristina Cat i Giravolt, a la Sala de ball dels jubilats

22:00

Presentació candidates/ts a Pubillla i Hereu 2017, a la Sala de ball dels
jubilats

23:30*

Concert de The Covers Band, a la font del Canyo, plaça Josep Esteba

02:15*

Concert Pelukas, a la font del Canyo, plaça Josep Esteba

04:00*

DJ EDU FS, a la font del Canyo, plaça Josep Esteba
Diumenge 3 de setembre

08:00

Descarregada d'antiguitats al passeig de la FEVE

09:00

Ronda de motos, sortida del pavelló

12:00

Ofici solemne, a l'església de Sant Miquel

13:00

Arribada de la Ronda de motos, a la Font del Canyo

16:30

Inscripcions al castell de caixes

17:00

Concurs dels Castells de caixes, al pati del col·legi Pompeu Fabra

17:00

Castellers, colla de Figueres, al pati del col·legi Pompeu Fabra

19:00*

Concert amb la Girasol, al parc de la Font del Canyo, plaça Josep Esteba

20:30

Venda de tiquets pel Corre Cabres a Can Cendra

21:00

Sopar Jove, als jardins de Can Cendra

22:00

Corre Cabres, dels jardins de Can Cendra al parc de la Font del Canyo

22:30*

Ball del pubillatge amb l'Orquestra Girasol, al parc de la Font del Canyo,
plaça Josep Esteba

00:00

Proclamació de l'hereu i pubilla, a la font del Canyo, plaça Josep Esteba

00:30*

La Girasol nocturna, a la font del Canyo, plaça Josep Esteba*

03:00*

DJ Eloi Arpa, a la font del Canyo, plaça Josep Esteba*
Dilluns 4 de setembre

11:00

Corremulla't, sortida de la plaça dels Horts i arribada al Puigbell

12:00

Festa de l'escuma, a la gran plaça del Puigbell amb Atrapasomnis

17:00

Truitada popular, al parc de la Font del Canyo, truites de Ca l'Elisa

17:30

Sardanes amb la Principal de Cassà, al parc de la Font del Canyo

20:30*

Havaneres amb les Anxovetes hi haurà rom cremat, al parc de la Font del
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Canyo
23:00

Tornaboda

PRESSUPOST
CONCEPTES

PREVISIÓ

EUROESTRELLAS

9.500,00 €

Ecofestes - 2.250 Gots

900,00 €

Pentacarpa

3.363,80 €

Jordi Batlle Mòduls

1.669,80 €

Alkirent

339,00 €

Vigilants seguretat i control

2.300,00 €

Electer - Connexió Plaça Font del Canyo

182,87 €

ASSEGURANÇA PLUJA CONCERTS

637,00 €

Jordi Costa serveis sanitaris de la Selva

1.700,00 €

Charter - Llom i altres

400,00 €

Ca l'Aulet - sopars i barra Canyo

250,00 €

Fleques i aliments

1.000,00 €

DISPUIG 400kg GLAÇONS

300,00 €

Congelats Del Moral - Pa i Patates

500,00 €

Sopar Jove

500,00 €

Sopar popular

250,00 €

El Celler del Bon vi - Rom Cremat

451,23 €

JORDI BASSA - Carbó i vi negre

120,00 €

Ca l'Elisa - Truitada 600 truites

660,00 €

Menús Brigada

46,90 €

Merceria Mireia - Bandes pubilles

330,00 €

Rellotgeria Joan Moragas - pubilles i hereus

100,00 €

Floristeria Sant Miquel - Pubilles i hereus

145,20 €

Banda de Puig d'Afrou: Correcabres i Cotxe sereno

460,00 €

Lo Pau de Pons

500,00 €

EBRI KNIGHT

4.840,00 €

THE COVERS BAND

3.025,00 €

DJ IVANOTE

302,50 €
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CAMPIKI-PUGUI

605,00 €

PELUKAS

1.694,00 €

Orquestra Girasol

4.598,00 €

Dj ARPA

300,00 €

SYNCRO

4.114,00 €

Les Anxovetes

1.200,00 €

Castellers de Figueres

800,00 €

La Principal de Cassà

780,00 €

Giravolt

450,00 €

Els atrapa somnis - Actuacions J. Masferrer

350,00 €

Quimics UdG - Compra de material -Shiraf

150,00 €

Les Gàrgoles de Banyoles

1.000,00 €

Tornaboda altres

250,00 €

Impressió de programes i altres

5.500,00 €

3 Bombones Butà

50,00 €

Material Hostaleria

500,00 €

Lloguer de 3 planxes

450,00 €

Samarretes comissió

150,00 €

Varis obsequis pubilles - hereus

50,00 €

Mocadors correcabres

130,00 €

Obsequis Quina

100,00 €

Sopar voluntaris - Ca l'Elisa o Bacus (50*15€)

750,00 €

TOTAL DESPESES 2017

58.744,30 €

2. Amb l’aprovació de la programació i el pressupost presentat es passarà a la contractació de tots
els espectacles i serveis, els quals actualment estan reservats, excepte les que es troben
marcades amb un asterisc (*), que estan a l'espera de rebre l'informe preceptiu de bombers o del
Departament de Governació, i sense els quals no es poden contractar.
3. En relació a la representació de l'espectacle “Audiència I-Real” de Toni Albà, aquesta és
promoguda pel Grup de Teatre Bambolina d'Anglès, de manera que l'Ajuntament només ha
d'autoritzar la cessió de l'espai municipal del Polivalent de la Burés, el divendres 1 de setembre de
2017 de les 15:00h a les 23:45h a l'entitat.
4. Per tal d’afavorir la participació i considerant que els actes de les festes d'Anglès, són d’interès
municipal, caldria establir l’entrada gratuïta a tots els actes que organitza l'Ajuntament.
5. Vist que existeix consignació pressupostària suficient, a la partida 338.22699, del pressupost
municipal vigent, per import de 58.744,30€.
6. Vist l'informe favorable de l'enginyer assessor municipal de data 3 d'agost de 2017 en relació a
la programació de les Gales 2017.
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Fonaments de dret
Primer. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Segon. Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Tercer. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
règim local de Catalunya.
Quart.- Pressupost de l’Ajuntament d'Anglès per a l’exercici 2017.
Cinquè.- Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
activitats recreatives.
Sisè.- Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics
activitats recreatives.
La Junta de govern adopta el següent acord:

Primer.- Aprovar el programa «Les Gales 2017», on s’inclou la programació i el pressupost per a
la seva realització, que puja a un import previst de 58.744,30€ (cinquanta-vuit mil set-cents
quaranta-quatre euros amb trenta cèntims), IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
338.22699 del pressupost municipal vigent.
Segon.- Tramitar la contractació dels actes i actuacions programats, excepte per les actuacions
marcades amb un asterisc (*), que no es podran contractar fins que no s'obtingui l'informe
preceptiu i favorable de bombers o del Departament de Governació.
Tercer.- Autoritzar el Grup de Teatre Bambolina d'Anglès, la utilització del Polivalent de la Burés, el
divendres 1 de setembre de 2017 de les 15:00h a les 23:45h, per la representació de l'espectacle
“Audiència I-Real” de Toni Albà, amb la subjecció al compliment de les condicions generals i
particulars d’utilització per a aquest espai que són les següents:
a) Disposar d'una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per cobrir els riscos derivats pel
desenvolupament de l’activitat i per les quanties mínimes establertes en l’article 80 del Decret
112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives.
b) Complir amb totes les indicacions del personal responsable de l'espai.
c) No està permesa l’entrada d’animals, excepte dels gossos d’assistència.
d) Deixar l'espai cedit en les mateixes condicions de neteja en que es trobava abans de ser
utilitzat.
e) Recollir i retornar el material cedit en el mateix estat de conservació que en el moment de ser
lliurat.
f) L'organitzador serà responsable de qualsevol desperfecte del material propi que aporti per a la
realització de l'activitat, eximint a l'Ajuntament d'Anglès de tota responsabilitat.
g) Assumir el cost dels desperfectes que es puguin ocasionar als béns i instal·lacions cedits com a
conseqüència del mal ús o negligència.
h) Qualsevol eventualitat que es produeixi durant el desenvolupament de l'activitat i que es derivi
del propi esdeveniment serà responsabilitat de l'organitzador.
i) El subscriptor de la sol·licitud serà el responsable de fer complir les presents condicions als
usuaris o públic assistent.
j) Assumir totes les despeses extres generades per l'activitat que no s’hagin sol·licitat amb
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anterioritat i que no hagin estat aprovades per l'Ajuntament.
k) Limitar l'ocupació màxima de l'espai del local polivalent segons l’ús que se’n faci: per sala de
ball tindrà un aforament màxim de 728 persones, per representacions teatrals de 547 persones,
per exposicions de 486 persones i per sala de concerts de 708 persones.
l) S'hauran de mantenir les vies d'evacuació accessibles i lliures d'obstacles, garantint que no
existeix cap impediment per a la seva obertura.
Quart.- De conformitat amb l’article 23.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, i l’article 47.1 de la LRHL, establir l’entrada gratuïta a tots els actes promoguts per
l'Ajuntament per les Gales 2017, d’acord amb allò exposat en el punt 4 dels antecedents.
Cinquè.- Comunicar-ho al departament d'intervenció, al departament de secretaria pels efectes
oportuns.
6.5.Tema: Canvi data del Consell de Govern i Junta govern Local al 24 d'agost de 2017
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada en 1 d'agost de 2016 acordà establir que les
sessions ordinàries del Consell de Govern i la Junta De Govern Local se celebrin el primer i tercer
dijous de cada mes.
Vist que és necessari posposar la celebració del Consell i Junta de Govern del dia 17 d'agost de
2017 al dia 24 d'agost de 2017 en motiu de la impossibilitat per part de la secretària d'assistir..
La Junta de govern adopta el següent acord:

Primer.- Posposar de forma puntual la primera sessió de Consell de Govern i Junta de Govern de
data 17 d'agost de 2017 al 24 d'agost de 2017.
Segon.- Notificar aquest acord a tots els membres de l'equip de Govern.
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 13:41:20
VILA LLAPART Fecha:
+02'00'

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
ASTRID VICTORIA DESSET DESSET
Fecha: 2017.08.08 11:24:48 +02'00'

Àstrid Desset Desset

Sandra Vila Llapart
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