
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:
.: Número : 09
.: Caràcter : Ordinària
.: Tipus : Junta de Govern
.: Data :  04 de maig de 2017
.: Lloc : Ajuntament d'Anglès
.: Hora d'inici: 19:30 hores
.: Hora d'acabament: 19:45 hores
.: Convocatòria: 1a. 

HI ASSISTEIXEN:

: Presideix:  Sra. Àstrid Desset Desset, alcaldessa
.: Secretària accidental: Sra. Eugènia Iglesias Berini
.: Assistents:  Sr. Josep Casadellà Turón, 1r tinent d'alcalde
                      Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n tinent d'alcalde

          Sr. Antoni Franco Caballé, 3r tinent d'alcalde

ORDRE DEL DIA:

Temes a tractar:
1.  Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
2.  Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.       
3.  Contractació
4.  Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
5.  Assumptes econòmics.
6.  Assumptes de tràmit  
7.  Assumptes urgents.

1.1.- 

TEMA: Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors.

Un cop llegida, s'aprova l'acta número 8 de data 20 d'abril de 2017, per unanimitat dels assistents.

2.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.

- 

3-Contractació

-

3.2-
CONTRACTACIÓ
Tema: Aprovació del pressupost  d'AUFUCE pel  trasllat  de restes dels  cementiris vell  al nou
d'Anglès 

Atès que hi han varis expedients del procés de trasllat de restes del cementiri vell d'Anglès  al nínxol
comunitari del Cementiri nou, i cal fer efectiu els acords adoptats per  les Juntes de Govern següents:
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Acord Junta
de Govern

Número 
Nínxol 

Difunts Número

1 6.03. 2014 305 - S G C 
- S T M

2 difunts

2 3.12.2013 329 -J V R 
- F M  C 
- J  V X 

3 difunts

3 20.01.2010 837 - J  M  N 
- M M  P 

2 difunts

4 15.05.2012 844 -J  P  F 1 difunt

5 29.07.2014 908 -F V B 
-M  B C 
- F  S  C 

3 difunts

6 10.09.2012 979 - G  V  M 1 difunt

7 18.02.2016 996 - A  E  R 1 difunt

8 01.07.2014 1165 -R T I 1 difunt

9 10.09.2012 B-C, 147 - G  B   1 difunt

Vista la proposta presentada 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 1729,77 €, IVA inclòs, i 77,40 € de la taxa de sanitat per trasllat de restes.

Fonaments de dret

Primer.- Article 37 en relació a l'autorització per exhumació de restes del Reglament del cementiri
municipal vigent, aprovat i publicat en el BOP  numero 21,  data 30 de gener del 2008, on diu:
=»  .../..  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.

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

Primer.- Executar els acords adoptats per les Juntes de Govern de dates:

Acord Junta
de Govern

Número 
Nínxol 

Difunts Número

1 6.03. 2014 305 - S G C 
- S T M

2 difunts

2 3.12.2013 329 -J V R 
- F M  C 
- J  V X 

3 difunts
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3 20.01.2010 837 - J  M  N 
- M M  P 

2 difunts

4 15.05.2012 844 -J  P  F 1 difunt

5 29.07.2014 908 -F V B 
-M  B C 
- F  S  C 

3 difunts

6 10.09.2012 979 - G  V  M 1 difunt

7 18.02.2016 996 - A  E  R 1 difunt

8 01.07.2014 1165 -R T I 1 difunt

9 10.09.2012 B-C, 147 - G  B   1 difunt

Segon.- Aprovar el pressupost presentat per l'empresa AUFUCE per al trasllat de restes del cementiri
vell del municipi, en relació al trasllat de restes del cementiri vell, per una quantia de  1729,77 €, IVA
inclòs, i 77,40 €  de la taxa de sanitat per trasllat de restes.

Tercer.-  L'empresa  Aufuce  haurà  d'avisar als titulars dels nínxols del cementiri  vell  per si volen
assistir el dia que s'executin els trasllats.

Quart.-  AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa que inclou l'IVA per import de 1729,77 €, IVA inclòs, i
77,40 €  de  la  taxa de sanitat  imputable a la  partida  164 21200 conservació del  cementiri  del
Pressupost Municipal vigent. 

Cinquè.- Notificar aquest acord a l'empresa AUFUCE i donar trasllat al departament d'intervenció.

4.-Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

4.1.-

TEMA: Donar-se per assabentat del canvi de titularitat del bar-cafeteria JB

EXPEDIENT:         Exp. 03/2017
ACTIVITAT:           Bar-cafeteria
SOL·LICITANT:     N. N X.
EMPLAÇAMENT:  Passeig Ramon Fuster, s/n. Anglès

ANTECEDENTS

L’activitat de Cafè-bar ubicat al Passeig Ramon Fuster, s/n d’Anglès, disposa de permís d’obertura a
nom de R. T. i S., atorgat per la Comissió de Govern d’aquest  Ajuntament en la sessió del dia 9 de
març de 1998. (Exp. 15/94).

FETS
Atesa la sol·licitud RE 1294 de data 31 de març de 2017 de N. N. X.amb DNI ....5700N, on es sol·licita
comunicació prèvia per canvi de titularitat de l’activitat de Bar-cafeteria al Passeig Ramon Fuster, s/n
d’Anglès.
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Atès que conjuntament a la sol·licitud s’aporta la següent documentació:

    .  Comunicació prèvia de canvi de titular d’activitats, signada pel titular de l’activitat
    .  Fotocòpia DNI del titular
    .  Còpia de contracte de l’assegurança de responsabilitat civil
    .  Còpia de contracte de lloguer del local

Vist l’informe tècnic favorable, de data 24 d’abril de 2017, que figura a l’expedient,emès per Xavier
Serra, enginyer tècnic industrial, en qualitat d’enginyer assessor de l’Ajuntament d’Anglès

FONAMENTS DE DRET

D’acord amb l’article 69 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre , del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada
o informació que s’incorpori a una declaració responsable  o a una comunicació, o la no presentació
davant l’Administració competent de la declaració responsable, la documentació que sigui en el seu
cas requerida per a acreditar el compliment del que s’ha declarat, o la comunicació, determinarà la
impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat afectada des del moment en que es tingui
constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives a que
es tingués lloc.

D’acord  amb  la  Llei  16/2015,  de  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat  administrativa  de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica,
les activitats de establiments de begudes, amb una superfície construïda inferior o igual a 500 m² i
amb un aforament inferior o igual a 500 persones estan subjectes al règim de comunicació prèvia per
part de l’administració municipal.

El Decret 112/2010, de 31 d’agost pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats
recreatives, regula supletòriament les activitats de restauració.

L’article  14  de  la  Llei  16/2015,  de  21  de  juliol,  de  simplificació  de  l’activitat  administrativa  de
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica,
l’article 126 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i
activitats  recreatives,  l’article  36  de  la  Llei  11/2009 d’espectacles  públics  i  activitats  recreatives,  i
l’article 86 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals regulen les condicions i requisits de la transmissió de les activitats.

Per tot això, la Junta de Govern adopta els següent acord: 

Primer.- Donar-se per assabentat de la comunicació prèvia per el canvi de titularitat de l’activitat de
bar-cafeteria a favor de N. N. X.amb DNI .....5700N ubicada al Passeig Ramon Fuster, s/n d’Anglès.

Segon.-  Donar  compliment  a tots  els  requeriments  de l’informe tècnic  relatiu  a  les  CONDICIONS
GENERALS I ESPECÍFIQUES DE L’ACTIVITAT:

-Activitat: Bar-cafeteria
-Classificació: Règim de comunicació (Baix risc) de la Llei 16/2015
-Superfície útil: 90,5 m².
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D’acord amb la normativa vigent cal recordar els següents requisits de l’activitat:

1- D’acord  amb  els  articles  130  i  132  del  Decret  112/2010  pel  qual  s’aprova  el  Reglament
d’espectacles públics i activitats recreatives, l’activitat està subjecte al sistema de controls  periòdics
cada  4  anys  a  comptar  des  de  la  data  que  es  va  efectuar  la  comunicació  prèvia  davant  de
l’administració o des de la  darrera acta de control.  L’acta de control  s’haurà d’aixecar  abans que
finalitzi el termini. 

2- L’article  70  Decret  112/2010  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  d’espectacles  públics  i  activitats
recreatives,  regula  els  horaris  d’obertura  i  de  tancament  dels  establiments  oberts  al  públic,  dels
espectacles públics  i de les activitats recreatives. L’article 5 de l’ordre INT/358/2011 especifica que els
establiments d’activitats de restauració (restaurant, bar i restaurant-bar) poden obrir a partir de les 6.00
hores i  que l’horari  màxim de tancament  serà fins a les  2.30 hores.  Aquests establiments poden
perllongar l’horari de tancament per un període de 30 minuts la nit del divendres a la matinada del
dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada
dels festius.

3- D’acord amb projecte, l’aforament màxim permès de l’activitat és de fins a 40 persones

4- Les persones titulars de l’activitat estan obligades a contractar una pòlissa de responsabilitat civil,
tal i com s’especifica a l’article 77 del Decret 112/2010. Fins a 100 persones d’aforament autoritzat, la
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil s’ha  de contractar per la quantitat mínima de 300.000 €
de capital assegurat, d’acord amb l’article 80 del Decret 112/2010.

5- L’activitat haurà de complir el 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. Igualment també haurà
de complir amb el Decret 190/2015, de 25 d’agost de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

6- En cas d’ocupació de la via pública, caldrà obtenir la corresponent autorització municipal.

7-  Qualsevol  canvi  o  modificació  de  l’activitat  ha  de  ser  comunicat  a  l’Ajuntament,  i  presentar
documentació necessària especificada en normativa vigent.  

Tercer.- Abonar les següents liquidacions tributàries d’acord amb les vigents ordenances fiscals 

Ordenança número 9: Taxa per llicències, comunicacions prèvies i controls
posteriors  a l’inici de les activitats

Classificació activitat Quota tributària

B. Activitats incloses en el règim de comunicació d’activitat 471,61 € 

TOTAL 471,61 €

Quart.-  Notificar el present acord  a  la Sra. Natàlia Nebot Xandrich i a l’Equip Territorial de Salut
Pública de la Selva  (C/ de l’Empordà, núm. 5 – 17185 Vilobí d’Onyar) als efectes oportuns.
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4.2.-

TEMA: Assabentats obres menors en règim de comunicació de l’avinguda  Floricel, 58

Fets
1.- En data 15 de març de 2017 i RE núm. 1074 la Sra. Ma. R. S. C. amb DNI ....5901P, presenta una
comunicació d’obres exclosa de llicència per les obres de reforma interior “arrancada de marxapeus de
fusta de l’escala i col·locació de paviment», a l’habitatge de l’avinguda Floricel, 58. 

2.- En data 13 d’abril de 2017 l’arquitecta tècnica municipal emet una diligència de la comunicació
prèvia presentada, i que forma part de l’expedient.

Fonaments jurídics

Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal d’Anglès, aprovat definitivament per la CTUG en sessió de 19 de
juliol de 2012, DOGC 623 de 16 d’octubre de 2012.

Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya
-TRLUC- (precepte introduït per la Llei 16/2015) 

L’art.72.1 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat  urbanística,  tot  això sense perjudici de les facultats inspectores de comprovació per a la
verificació  del  compliment  dels  requisits  exigits  legalment  i  de les responsabilitats  penals,  civils  o
administratives a les quals hi hagués lloc per incórrer en inexactitud, falsedat o omissió en les dades
aportades.

La Junta de Govern adopta el següent acord:

Primer.-  Donar-se  per  assabentat  de  les  obres  menors  que  es  volen  executar,  d'acord  amb  les
següents dades: 
Obra a executar: Obres de reforma interior «arrencada marxapeus de fusta de l’escala i col·locació de
paviment»
Situació:  Avinguda Floricel, 58
Data límit per iniciar-la: tres mesos. 
Temps d’interrupció màxima: un mes.
Data límit per acabar-la: divuit mesos 

Segon.- Aprovar els següents tributs que cal abonar, perquè sigui efectiva:
Concepte Preu(€)

Impost  de  construccions,  instal·lacions  i  obres  (ICIO  3,75  %  x
4.270,00€ 

160,13

Taxa per llicència urbanística d'obra menor 40,00
Placa d’obres                                                     (a retornar part
proporcional)

11,42

Fiança per runes i residus Decret 89/2010                              a retornar  150,00
TOTAL 361,55€ 

Tercer.-  Caducitat de les llicències urbanístiques d'acord amb el  que disposa l'art. 189 del Decret
Legislatiu 1/2010, pel qual es regula el text refós de la Llei d'urbanisme:

1.- La llicència urbanística caduca si, en finir qualsevol dels terminis a què fa referència l'apartat 1, o
les pròrrogues corresponents, no s'han començat o no s'han acabat les obres. A aquests efectes, el
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document de la llicència ha d'incorporar l'advertiment corresponent.
2.- Si la llicència urbanística ha caducat, les obres no es poden iniciar ni prosseguir si no se'n demana
i se n'obté una de nova, ajustada a l'ordenació urbanística en vigor, llevat dels casos en què s'hagi
acordat la suspensió de l'atorgament.
3.- Les persones titulars d'una llicència urbanística tenen dret a obtenir una pròrroga tant del termini de
començament com el termini d'acabament de les obres, i l'obtenen, en virtut de la llei, per la meitat del
termini  què  es  tracti,  si  la  sol·liciten  d'una  manera  justificada  abans  d'exhaurir-se  els  terminis
establerts. La llicència prorrogada per aquest procediment no queda afectada pels acords regulats per
l'article 71.
4.-  Un cop caducada la  llicència  urbanística,  l'òrgan municipal  competent  ho ha de declarar  i  ha
d'acordar l'arxivament de les actuacions, d'ofici o a instància de terceres persones i amb l'audiència
prèvia de la persona titular.

Quart.-  Condicions  generals:  Regulades  per  l'Ordenança  municipal  reguladora  de  les  llicències
urbanístiques i el control de les obres al municipi d'Anglès (publicada en el BOP de 14.12.2010) 

Condicions particulars:
 
1)  Les  obres  que  s'autoritzen  son  les  que  consten  en  la  sol·licitud  en  règim  de  comunicació  i
autoritzades en el present acord.

2) No s’autoritza cap ocupació de la via publica, que en cas necessari s’haurà de sol·licitar amb 3 dies
d’antelació.

5.- Assumptes econòmics

-

6. Assumptes de tràmit
-

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,          La secretària accidental,

Àstrid Desset Desset           Eugènia Iglesias Berini
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