
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ:

.: Número : 21

.: Caràcter : Ordinària

.: Tipus :  Junta de Govern

.: Data :  2 de novembre de 2017

.: Lloc : Ajuntament d'Anglès

.: Hora d'inici: 19: 35 hores

.: Hora d'acabament:  20:20 hores

.: Convocatòria: 1a. 

HI ASSISTEIXEN:

: Presideix: Astrid Desset Desset, Alcaldessa 
.: Secretària: Sra. Sandra Pinos Martínez
.: 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 l'acta de la sessió anterior.
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Un cop llegida, s'aprova l'acta número 20 de data 19 d'octubre de 2017, per unanimitat dels
assistents.

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

- 

3. - Contractació

3.1.-

TEMA:  Esmena d'un error material - Substitució components UV (piscina coberta)

Antecedents

1. En data 19 d'octubre de 2017 la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, en sessió
ordinària, i a reserva del text que en resulti de l'aprovació de l'acta corresponent, va adjudicar
el  contracte  menor  de  servei  de  substitució  dels  components  UV de  la  piscina  coberta  a
l'empresa Solatep, SL, amb NIF: B65975575, segons el pressupost JC-171009-0851, per a la
substitució de components UV de la piscina coberta.

2. S'ha detectat una errada en les dades de l'empresa adjudicatària (s'ha detectat un error en
la denominació fiscal, el que ha portat a un error en el número d'identificació fiscal).

Fonaments de Dret

De  conformitat  amb  l'art.109.2  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment
Administratiu  Comú  de  les  Administracions  Públiques  -LPACAP-,  "Les  Administracions
Públiques  podran,  així  mateix,  rectificar,  en  qualsevol  moment,  d'ofici  o  a  instància  dels
interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents als seus actes".

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

PRIMER.- Esmenar l'acord de Junta de Govern Local referent a l'adjudicació del contracte de 
substitució components UV (piscina coberta), acordat el passat 19 d'octubre de 2017, en el 
sentit que:

Allà on diu: l'empresa Solatep, SL, amb NIF: B65975575

Ha de dir: l'empresa SOLUCIONES AVANZADAS Y TECNOLÓGICAS PARA PISCINAS, SL, amb NIF: 
B17881145
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SEGON.- Notificar la present resolució a l'interessat.

TERCER.- Comunicar la present resolució al departament municipal d'Intervenció i Tresoreria.

3.2.-

TEMA: Requeriment de documentació administrativa del contracte contractació de les obres
de Rehabilitació de l'edifici de Can Verdaguer – Pla de Barris

Identificació  de  l'expedient:  Requeriment  de  documentació  administrativa  del  contracte
contractació de les obres de Rehabilitació de l'edifici de Can Verdaguer – Pla de Barris

Antecedents

1. Per acord de la Junta de Govern Local en la sessió de 07 de setembre de 2017, es va
aprovar  l'expedient  per  a  la  contractació  de les  obres  de Rehabilitació  de l'edifici  de Can
Verdaguer – Pla de Barris, aprovant a l'efecte els plecs de clàusules administratives particulars
que hauran de regir-lo, amb un pressupost de licitació de dos-cents seixanta-vuit mil cinc-cents
setanta euros amb trenta-quatre cèntims (268.570,34 €), IVA exclòs.

2. Tramitat el  procediment,  la mesa de contractació,  reunida en data 02 de novembre de
2017,  ha  proposat  a  l'òrgan  de  contractació  la  següent  classificació  de  les  ofertes  i
l'adjudicació del contracte a la següent empresa:
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Fonaments de dret

De conformitat amb l’article 151 del TRLCSP i la clàusula 15.2 de les que regeixen aquest
contracte,  l’òrgan  de  contractació  requerirà  al  licitador  que  hagi  presentat  l’oferta
econòmicament  més  avantatjosa  perquè,  dins  del  termini  de  10  dies  hàbils,  presenti  la
documentació  acreditativa  d’estar  al  corrent  en  el  pagament  de  les  seves  obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, i la d’haver constituït la garantia definitiva. 

Si en el termini assenyalat de 10 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la recepció del
requeriment, el  licitador, no presenta aquesta documentació o no es justifica que s’està al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, s’entendrà que el licitador ha
retirat l’oferta, amb les conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP

En  aquest  supòsit,  l’òrgan  de  contractació  requerirà  la  mateixa  documentació  al  licitador
següent, d’acord amb l’ordre de classificació de les ofertes, tot concedint, sempre que sigui
possible, un nou termini de 10 dies hàbils perquè presenti la documentació requerida.

Un cop presentada la documentació assenyalada, i constituïda la garantia definitiva, l’òrgan de
contractació adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de la
documentació. 

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

Primer.- REQUERIR a l'empresa licitadora Excavaciones AMPURDAN 2000 SL. per tal que, dins
del  termini  de  deu  (10)  dies  hàbils,  a  comptar  des  del  següent  a  aquell  en  què  rebi  el
requeriment, presenti la següent documentació:  

a) Documents justificatius de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions
tributaries i  amb la Seguretat  Social.  Els corresponents certificats podran ser expedits per
mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, que seran acceptats en els termes previstos en el
plec de clàusules administratives generals.

b) Document públic d'apoderament, degudament inscrit  en el Registre públic corresponent,
que haurà de ser validat per la Secretaria de l’Ajuntament.

c) Constituir la garantia que, en el seu cas, sigui procedent.

d) En matèria de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), si es tracta d’activitats que hi
estan  subjectes,  en  cas  que  el  licitador  sigui  subjecte  passiu  de  l’IAE  i  estigui  obligat  al
pagament del mateix, ha de presentar el document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent
en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, acompanyat
d’una declaració responsable de no haver-se donat de baixa en la matricula del mateix. Si el
licitador  es  troba en algun dels  supòsits  d’exempció,  aportarà una declaració  responsable
especificant el supòsit legal d’exempció, així com el document de declaració d’alta en el cens
d’obligats tributaris.

e)  Com que s'haurà presentat  declaració responsable,  s’hauran de presentar  els següents
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documents  originals  o  còpia  legitimada  per  notari  o  compulsada  per  funcionari  d’aquesta
Corporació:

a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l'empresari:

a.1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), document nacional
d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i el numero d'identificació fiscal (NIF).

a.2.  Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i/o modificació,  en el seu cas,
degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida
per  la  legislació  mercantil  aplicable,  s'aportara  l'escriptura  o  document  de  constitució,  de
modificació, estatuts o acta fundacional, en que constin les normes reguladores de l'activitat
de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.

a.3.  Per  a  les  empreses  no espanyoles d'Estats  membres de la Unió  Europea,  certificació
acreditativa  de  la  inscripció  en  les  llistes  oficials  d'empresaris  autoritzats  per  contractar
establertes pels Estats membres, o presentació dels certificat comunitaris de classificació.

a.4. Per a les empreses estrangeres no compreses a l'apartat anterior, informe expedit per la
Missió Diplomàtica Permanent o oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa.

A  mes,  s'hi  haurà  d'acompanyar  informe  de  la  respectiva  missió  diplomàtica  permanent
d’Espanya o de la Secretaria general del Comerç exterior del Ministeri d’Economia sobre la
condició d’Estat signatari de l’acord sobre contractació publica de l'Organització Mundial del
Comerç, sempre que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada, o en cas contrari,
l’informe de reciprocitat lliurat per l’esmentada missió diplomàtica.

b)  Documents  que  acrediten  l’apoderament,  si  l'empresari  actua  mitjançant  
representant o es tracta d'una persona jurídica:

b.1.  Document  públic  d'apoderament,  degudament  inscrit  en  el  Registre  públic  
corresponent, que haurà de ser validat per la Secretaria de l’Ajuntament en cas de  
resultar l’oferta econòmicament mes avantatjosa.

b.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.

c) Documents que acrediten la solvència econòmica i financera i tècnica o professional. Els
licitadors  acreditaran  la  seva  solvència  a  traves  de  tots  els  mitjans  que  s’indiquen  a
continuació:

c.1  La  solvència  econòmica  i  financera  de  l’empresari  haurà  d’acreditar-se  pels  següents
mitjans (art.75 TRLCSP):

- Volum anual de negocis dels últims tres anys per un import superior a 300.000€ anuals, en
l'àmbit de l'objecte del contracte. El volum anual de negocis s’acreditarà per mitja dels seus
comptes anuals aprovats i depositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en
aquest registre,  i  en cas contrari,  per les dipositades en el registre oficial  que hagi d’estar
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inscrit.

 - Tenir contractada una assegurança d’indemnització per a riscos professionals per import
igual o superior a 300.000 € (responsabilitat civil professional en cas de ser un professional o
responsabilitat civil d’explotació o activitat en cas de ser una empresa). 

c.2 La solvència tècnica o professional  haurà d’acreditar-se pels següents mitjans (art.  78
TRLCSP):

- Relació de les obres executades en el curs dels cinc (5) últims anys avalades per certificats
de bona execució per a les obres més importants, aquests certificats han d'indicar l'import, les
dates i el lloc d'execució de les obres; i s'ha de precisar si es van realitzar segons les regles per
les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme. S'hauran d’acreditar
com a mínim cinc obres executades d'import similar, d’acord amb el següent model: 

Descripció
detallada del
tipus de servei.

Entitat
adjudicatària.

Data 
adjudicació
/ execució.

Import
adjudicació.

Aportació 
certificat o
documentació 
acreditativa.
SI NO

d)  Només  per  a  empreses  estrangeres  i  quan  el  contracte  s'executi  en  territori  espanyol:
declaració signada pel legal representant, de submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta,
puguin derivar-se del contracte, i amb renuncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger
que pogués correspondre al licitador.

e)  Si  escau,  declaració  responsable  del  representant  legal  de  l'empresari  conforme  les
circumstancies  reflectides  en  el  certificat  d’un  Registre  Oficial  de  Licitadors  i  Empreses
Classificades o, en el seu cas, en un certificat comunitari de classificació, no han experimentat
cap variació.

f) Especialitats en relació a les unions temporals d’empresaris:

f.1. Cadascun dels empresaris que la componen haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i
solvència  conforme als  apartats  anteriors,  amb acompliment,  si  escau,  del  que disposa la
clàusula anterior.

f.2. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat
únic amb facultats bastants per exercir  els drets i  complir  les obligacions   derivades  del
contracte  fins  a  la  seva  extinció,  així  com la  indicació  dels  noms i   circumstàncies   dels
empresaris que la subscriuen, la participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-
se formalment en Unió temporal, en cas de resultar adjudicataris.

f.3. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en el
cas  de  resultar  adjudicatària  la  unió,  haurà  d’acreditar  la  seva   constitució  en  escriptura
publica i aportar el NIF definitivament assignat.
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g) Si s’escau, documentació acreditativa de què la plantilla de l’empresa està integrada per un
nombre de persones treballadores discapacitades no inferior  al  2% o de què s’ha adoptat
alguna de les mesures alternatives legalment previstes. 

Segon.-  Si  en  el  termini  assenyalat  no  s’acomplís  adequadament  amb  el  requeriment,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta procedint-se, en aquest cas, a sol·licitar la
mateixa documentació al licitador següent per l’ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes. 

Tercer.-  El  requeriment  de documentació  té  la  consideració  d’acte de tràmit  i  d’impuls  de
l’expedient i com a tal no procedeix la interposició de recursos.

4.3

Tema:  Contracte menor de serveis de reparacions urgents de les instal·lacions elèctriques
municipals 

Antecedents

1. Atesa la necessitat de contractar una empresa externa per fer front a les tasques de
reparacions urgents que succeeixin a les instal·lacions elèctriques municipals a les quals la
brigada  no pugui assumir-les en aquell moment. 

2. Vist els pressupostos presentats per les següents empreses:

ELECTER: rebutja presentar oferta pel volum de negoci que tenen

GIROELEC: Preu/hora 22,50€ i descompte lineal de material del 10% 
Temps d’intervenció en horari laboral: 2 hores de marge
Temps d’intervenció fora horari laboral: segons incidència 

JAUME SOLER: Preu/hora 26€ 
Preu hora fora horari laboral (nocturn i festius) 32€/hora
Temps d’intervenció en horari laboral: segons incidència 
Temps d’intervenció  fora  horari  laboral:  segons incidència  i  conciliació  familiar  del  
moment.

3. Atès  que  en  data  19  d’octubre  de  2017,  l’enginyer  tècnic  industrial  Xavier  Serra,
actuant  com assessor municipal proposa que les reparacions de les incidències urgents que
es succeeixin a les instal·lacions elèctriques municipals i pel qual la brigada de l’Ajuntament no
pugui  fer-ne  front  les  realitzi  l’empresa GIROELEC,  ja  que presentat  les  millors  condicions
econòmiques. 

4. Segons  la  intervenció  municipal,  existeix  crèdit  adequat  i  suficient  a  l'aplicació
pressupostària 165 21000 del pressupost municipal vigent, el cost màxim per a l'Ajuntament
serà de 18.000€ en el termini d'un any.
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Fonaments de dret

1. 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.

2. 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.

3. L'aplicació d'imputació de la despesa és la  165 21000 del Pressupost Municipal en
vigor, on existeix crèdit adequat i suficient segons fiscalització favorable de la Intervenció.

4. L'òrgan competent per a l'adjudicació del contracte és la Junta de Govern Local, en
virtut d'allò disposat a la Disposició Addicional 2a 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, i el Decret
de delegacions de data 19 de juny de  2015.

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

1. Aprovar la proposta Preu/hora 22,50€ i descompte lineal de material del 10%, amb 
un temps d’intervenció en horari laboral: 2 hores de marge, i un temps d’intervenció fora horari
laboral segons incidència.

2.  Autoritzar la despesa amb destinació a la contractació dels serveis per fer front a les
tasques  de  reparacions  urgents  que  succeeixin  a  les  instal·lacions  elèctriques  municipals
despesa imputable a la partida 165 21000 «Manteniment i conservació enllumenat públic» del
Pressupost Municipal en vigor.

3. Adjudicar aquest contracte menor de serveis la mercantil INSTAL·LACIONS GIROELEC,
SC amb subjecció a que el cost màxim per a l'Ajuntament serà de 18.000€ en el termini d'un
any.

4. Notificar  aquest  acord  a la mercantil  INSTAL·LACIONS GIROELEC,  SC  així  com a la
Intervenció municipal als efectes oportuns.

4.-Urbanisme. Llicències. Medi ambient.

4.1.-

Tema:  Basar de venda al detall d’objectes de regals i productes alimentaris envasats , LIN
GAO

EXPEDIENT: Exp. 10/2017
ACTIVITAT: Basar de venda al detall d’objectes de regals i productes alimentaris envasats 
SOL·LICITANT: LIN GAO
EMPLAÇAMENT: Carrer Indústria, 56, Baixos. Anglès
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ANTECEDENTS 
L’activitat de Basar de venda al detall  d’objectes de regal i  productes alimentaris envasats
ubicada al carrer Indústria, 56, Baixos d’Anglès, disposa de permís d’obertura en règim de
comunicació prèvia per al canvi de titular a nom de Li Zhixiong, atorgat per la Junta de Govern
en data 11 de març de 2014. (Exp. 2/2014).

FETS
Atesa la comunicació de canvi  de titularitat  de l’activitat  de Basar de venda d’objectes de
regals i productes alimentaris envasats, RE 3495-1 de data 4 d’octubre de 2017 de Lin Gao
amb NIE X02812888B, ubicat al carrer de la Indústria, 56, Baixos d’Anglès.

En data 23 d'octubre de 2017 Xavier Serra, enginyer tècnic industrial, actuant com a enginyer
assessor de l’Ajuntament d’Anglès, informa: 
“=Vist  expedient  de  l’activitat,  aquesta  ha  estat  modificada,  al  dividir-se  el  local  de
l’establiment en dos. Per una banda, s’exerceix l’activitat de supermercat, on la documentació
ja  ha  estat  presentada a  l’Ajuntament  per  la  comunicació  prèvia  d’obertura,  i  per  l’altra
s’exerceix l’activitat de basar, que és l’activitat que s’ha estat exercint fins al dia d’avui.
Per la qual cosa  s'ha de requerir documentació addicional”= 

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 tingués lloc.
D’acord amb la Llei 16/2015, del 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’activitat es classifica en l’annex 2, i per tant, resta sotmesa a comunicació prèvia.
D’acord  amb  el  Decret  Llei  1/2009,  del  22  de  desembre  d’ordenació  dels  equipaments
comercials  i  les  modificacions  de  la  Llei  9/2011,  del  29  de  desembre,  de  promoció  de
l’activitat econòmica, l’establiment es classifica com a Petit establiment comercial, al tenir una
superfície de venda inferior a 800m2.
D’acord amb la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
en establiments,  l’activitat  no es  troba classificada en  cap  dels  seus  annexos,  i  per  tant,
l’activitat  resta  sotmesa  a  règim  d’intervenció  administrativa  per  part  de  l’administració
municipal.
D'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

Per tot això, la Junta de Govern adopta el següent ACORD:

PRIMER.- Requerir al Sr. LIN GAO que caldrà l'aportació de documentació complementària, per
la qual cosa   se suspèn el tràmit fins a la seva presentació: 
a)Projecte tècnic signat per un tècnic competent
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b)Certificat tècnic, signat per un tècnic competent, responsable de la posada en funcionament
de l’activitat.

SEGON.- Atorgar un termini de 10 dies per donar compliment al requeriment, amb indicació
que, si no es fa, es considera que desisteix de la seva petició, amb resolució prèvia que ha de
ser dictada en els termes que preveu l'article 21.

TERCER.- Donar trasllat del present acord a la persona  interessada. 

4.2.

Tema: Basar de venda d’objectes de regals i productes alimentaris envasats, ZhiXiong LI

EXPEDIENT:  Exp. 08/2017
ACTIVITAT:  Basar de venda d’objectes de regals i productes alimentaris envasats 
SOL·LICITANT:  ZHIXIONG LI  
EMPLAÇAMENT: Carrer de la Verneda, 44. Anglès

FETS
1.- Atesa la comunicació prèvia d’obertura, RE 3244-1 de data 14 de setembre de 2017 de
Zhixiong Li  amb NIE  XXXXX2888B,  de  l’activitat  de Basar  de  venda d’objectes  de regals  i
productes alimentaris envasats ubicat al carrer de la Verneda, 44 d’Anglès.

2.- Atès que conjuntament a la comunicació s’aporta la següent documentació:
c)Projecte tècnic signat pel tècnic Josep Galobardes Vila a data juliol de 2017
d)Certificat tècnic, signat pel tècnic Josep Galobardes a data 13 de setembre de 2017
e)Certificat d’ignifugació d’estructura metàl·lica amb pintura intumescent
f)Certificat d’instal·lació de les BIEs
g)Certificat manteniment extintors i BIEs

3.- Vist l'informe favorable de Xavier Serra, enginyer tècnic industrial, actuant com a enginyer
assessor de l’Ajuntament d’Anglès, de data 19 d'octubre de 2017

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 tingués lloc.
D’acord amb la Llei 16/2015, del 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’activitat es classifica en l’annex 2, i per tant, resta sotmesa a comunicació prèvia.
D’acord  amb  el  Decret  Llei  1/2009,  del  22  de  desembre  d’ordenació  dels  equipaments
comercials  i  les  modificacions  de  la  Llei  9/2011,  del  29  de  desembre,  de  promoció  de
l’activitat econòmica, l’establiment es classifica com a Petit establiment comercial, al tenir una
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superfície de venda inferior a 800m2.
D’acord amb la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
en establiments,  l’activitat  no es  troba classificada en  cap  dels  seus  annexos,  i  per  tant,
l’activitat  resta  sotmesa  a  règim  d’intervenció  administrativa  per  part  de  l’administració
municipal.

Per tot això, la Junta de Govern adopta el següent ACORD:

PRIMER.- Donar-se per assabentats de l'obertura de l’activitat de Basar de venda d’objectes de
regals i productes alimentaris envasats, subjecte a comunicació prèvia, de Zhixiong Li amb NIE
XXXX2888B, ubicat al carrer de la Verneda, 44 d’Anglès. 

SEGON.- Aprovar  la  liquidació  de les  taxes  i  impostos  d'acord  amb el  Ordenances  Fiscals
vigents:

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

activitats.
Classificació activitat Quota tributària
A  Comerç  amb  una  superfície  entre
751m2 i 1300m2.

943,22€

TOTAL 943,22€

TERCER.- Requerir al titular de l'activitat que doni compliment a les CONDICIONS GENERALS I
ESPECÍFIQUES DE L’ACTIVITAT, que consten en l'informe tècnic i que són les següents: 

Activitat: Basar de venda d’objectes de regals i productes alimentaris envasats
Classificació: Baix risc
Superfície construïda: 969,25 m2

D’acord amb normativa vigent cal recordar els següents requisits per l’activitat:
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 
L’activitat 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.
Caldrà que l’establiment disposi d’extintors portàtils a 15m de recorregut a cada planta,
com a màxim, des de tot origen d’evacuació.
La porta exterior del pati exterior haurà de mantenir-se oberta durant el funcionament
de l’activitat.
Qualsevol  canvi  o  modificació  de  l’activitat  ha  de  ser  comunicat  a  l’Ajuntament,  i
presentar documentació necessària especificada en normativa vigent

4.3
0808.01. Llicències patrimonials.- Utilització privativa del domini públic per a la instal·lació de
taules  cadires,  para-sols i tendals 
Tema:  Autorització per ocupar la via pública: plaça de la Rutlla, c. Girona i  passeig Ramon
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Fuster i passeig Font del Canyo 

Antecedents

1.- Vist que en data 9 de juny de 2017 el BOP núm. 110 va publicar l'aprovació definitiva de
l'Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana, i que la seva entrada en vigor es va
produir 15 dies hàbils posterior a la publicació (30.06.17) 

2.-  Els  article  24 i  ss  de  l'esmentada ordenança regulen  l'ocupació  de  la  via  publica  per
activitats comercials, i en el capítol II estableix un regim sancionador en aplicació de l'article
139 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local.

3.- Atès que l’ocupació del domini públic local amb instal·lacions no fixes, com taules i cadires
comporta un ús especial  del mateix que està subjecte a autorització temporal per part de
l’Ajuntament.

4.- Vist el que disposa l'art 20.3 del RDL 2/2004 segons el qual les entitats locals podran
establir  taxes per  qualsevol  dels  supòsits  d'utilització privativa o aprofitament  especial  del
domini públic local i en particular en el següent supòsit:
..../
l)  Ocupació de terrenys d'ús públic  local  amb cadires,  taules,  tribunes,  entarimats i  altres
elements anàlegs, amb finalitats lucratives.
           .../

5 - Atès que en data 6 de juliol  de 2017 la Junta de Govern Local va acordar requerir als
titulars de les llicències dels establiments que, actualment ocupen la via pública amb taules i
cadires,  i  que  no  disposen  d'autorització  expressa  vigent,  que  presentin  la  instància
corresponent sol·licitant l'autorització. 

6.- Vistes les sol·licituds d'autorització presentades per: 

   a) Cafè Maria  (Sr. P. C.R.  RE núm. 2735-1 de 26.07.17 
   b) Bar JB ( Sra. N.N. X.)  RE núm.- 2708-1 de 24.07.17
   c) La Rutlla Cafè, SL (Sra. A. E. i C.)  RE  núm. 2830-1 de 04.08.17 
   d)  Passeig Anglès, SC  ( T. G.M.) RE núm. 3840 de 30.10.17 

En concordança amb el que disposa l’ordenança fiscal número 16 article 6è, reguladora de  la
taxa per a la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, estableix el
següent:

a)  Per taules i cadires de bars i cafès per ocupació màxima 5 taules i 20 persones s'estableix
una taxa de 300,00 € /any 

b) Per taules i cadires de bars i cafès, entre  6 i 12 taules, amb un màxim de 48 persones
s'estableix  una taxa de 500,00€ / any  

Per tot això, la Junta de Govern adopta el següent ACORD:

Primer.- Autoritzar l’ocupació especial del domini públic local següent i aprovar  la liquidació de
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les taxes corresponents, d’acord amb l’Ordenança fiscal núm. 16

Interessat Ubicació Taxa aforament

Sra. A. E. C. Plaça de la Rutlla 500 
€/any

màxim  12 taules
Aforament màxim  48 persones

Sr. P. C. R. c. Girona, 26 300 
€/any

Màxim 5 taules
Aforament  màxim 20 persones

Interessat Ubicació Taxa aforament

Sra. N. N. Pg. Ramon Fuster 
(davant bar JB) 

300€/any Màxim 5 taules
Aforament  màxim  20 persones

Sra. T. G. M. Avinguda Santa 
Coloma, 32

300€/any Màxim 5 taules 
Aforament màxim 20 persones

Segon- Informar als interessats de 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 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.»

Tercer.- Notificar l’acord als interessats i al Departament de Tresoreria.

5.- Assumptes econòmics

-

6. Assumptes de tràmit

6.1
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TEMA:  Sol·licitud de llicència per a la tinença i conducció del gos potencialment perillós amb
XIP: 981098104253654 de l’animal AROWEN

Antecedents
1. El Sr. M. D. R.  ha sol·licitat  RE: 1186 de 21 d’abril de 2016 la  llicència per a la tinença d'un
gos potencialment perillós.
2. Consta aportada la següent documentació:
1)Fotocòpia del DNI.
2)Certificat de penals 
3)Declaració responsable de no haver estat  sancionat per infraccions relacionades amb el

règim d’animals potencialment perillosos. 
4)Certificat de capacitat física.
5)Certificat d’aptitud psicològica.
6)Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers.
7)Fotocòpia del rebut de pagament de l’assegurança.
8)La cartilla veterinària 

Fonaments de dret
Article 29 de l'Ordenança reguladora de la tinença d’animals d'Anglès, BOP Girona Núm. 88 –
9 de maig de 2016.

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

Primer.- Autoritzar al  Sr. M. D. R.  per a la tinença i conducció del gos potencialment perillós
amb xip núm. 981098104253654, amb subjecció a les següents condicions: 

1. Anualment, i coincidint amb la renovació de l’assegurança, el propietari ha d’aportar a
l’Ajuntament la còpia de la renovació/rebut de la pòlissa d’assegurança per tal  que
pugui comprovar la seva vigència.

2. La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys. No obstant,  es perdrà la seva
validesa en el moment que el seu titular incompleixi qualsevol dels requisits establerts
a l’article 3 del Decret 170/2002 de la Generalitat de Catalunya.

3. A  les  vies  públiques,  a  les  parts  comunes  dels  immobles  col·lectius,  als  transports
públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, caldrà portar els gossos proveïts
d’un morrió apropiat per a la tipologia racial de cada animal i lligats amb una cadena no
extensible, de menys de 2 m, no podent portar més d’un d’aquests gossos per persona.

4. En  cap  cas  no  poden  ser  conduïts  per  menors  d’edat.  La  presència  d’animals
potencialment  perillosos  en  llocs  o  espais  públics  exigirà  que  la  persona  que  els
condueixi o controli porti la llicència administrativa, així com la certificació acreditativa
de la inscripció de l’animal en el Registre censal del municipi.

5. Les instal·lacions que allotgin els gossos, per tal  d’evitar que els animals en surtin i
puguin cometre danys a tercers, hauran de complir els requisits següents: 

a) Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d’estar ben
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 

b) Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del
contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells
mateixos els mecanismes de seguretat. 

c) El recinte ha de ser prou segur com per evitar que el gos pugui accedir amb la boca, o
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amb qualsevol altra part del seu cos, a l’espai exterior de la tanca perimetral, sigui la
voravia o indrets on s’ubica el timbre, la bústia o d’altres elements. 

d) El recinte ha d’estar degudament senyalitzat amb la indicació que hi ha un gos d’aquest
tipus. 

e) Els animals potencialment perillosos que es trobin en recintes on no es puguin garantir
aquestes mesures de seguretat hauran d’estar lligats, per tal de protegir a les persones
o animals que accedeixin o s’acostin a aquests llocs.

Segon.- Informar a l'interessat que en cas de venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua,
o variació dels elements que s’han tingut en compte per atorgar la llicència, s’ha de comunicar
a l’Ajuntament en un termini màxim de 48 hores, i que l'incompliment d'aquesta obligació és
sancionable amb una multa de 100€.

Tercer.-  Notificar aquest acord als interessats.

6.2

TEMA:  Sol·licitud de llicència per a la tinença i conducció del gos potencialment perillós amb
XIP: 938000000765324 de l’animal DRUM

Antecedents
1. El Sr. M.D. R.  ha sol·licitat  RE: 1186 de 21 d’abril de 2016 la  llicència per a la tinença d'un
gos potencialment perillós.
2. Consta aportada la següent documentació:
9)Fotocòpia del DNI.
10)Certificat de penals 
11)Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions relacionades amb el

règim d’animals potencialment perillosos. 
12)Certificat de capacitat física.
13)Certificat d’aptitud psicològica.
14)Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers.
15)Fotocòpia del rebut de pagament de l’assegurança.
16)La cartilla veterinària 

Fonaments de dret
Article 29 de l'Ordenança reguladora de la tinença d’animals d'Anglès, BOP Girona Núm. 88 –
9 de maig de 2016.

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:

Primer.- Autoritzar al  Sr. M. D. R.  per a la tinença i conducció del gos potencialment perillós
amb xip núm. 938000000765324, amb subjecció a les següents condicions: 

• Anualment, i coincidint amb la renovació de l’assegurança, el propietari ha d’aportar a
l’Ajuntament la còpia de la renovació/rebut de la pòlissa d’assegurança per tal  que
pugui comprovar la seva vigència.

• La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys. No obstant,  es perdrà la seva
validesa en el moment que el seu titular incompleixi qualsevol dels requisits establerts
a l’article 3 del Decret 170/2002 de la Generalitat de Catalunya.
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• A les  vies  públiques,  a  les  parts  comunes  dels  immobles  col·lectius,  als  transports
públics i als llocs i als espais d’ús públic en general, caldrà portar els gossos proveïts
d’un morrió apropiat per a la tipologia racial de cada animal i lligats amb una cadena no
extensible, de menys de 2 m, no podent portar més d’un d’aquests gossos per persona.

• En  cap  cas  no  poden  ser  conduïts  per  menors  d’edat.  La  presència  d’animals
potencialment  perillosos  en  llocs  o  espais  públics  exigirà  que  la  persona  que  els
condueixi o controli porti la llicència administrativa, així com la certificació acreditativa
de la inscripció de l’animal en el Registre censal del municipi.

• Les instal·lacions que allotgin els gossos, per tal  d’evitar que els animals en surtin i
puguin cometre danys a tercers, hauran de complir els requisits següents: 

a) Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d’estar ben
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 

b) Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del
contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells
mateixos els mecanismes de seguretat. 

c) El recinte ha de ser prou segur com per evitar que el gos pugui accedir amb la boca, o
amb qualsevol altra part del seu cos, a l’espai exterior de la tanca perimetral, sigui la
voravia o indrets on s’ubica el timbre, la bústia o d’altres elements. 

d) El recinte ha d’estar degudament senyalitzat amb la indicació que hi ha un gos d’aquest
tipus. 

e) Els animals potencialment perillosos que es trobin en recintes on no es puguin garantir
aquestes mesures de seguretat hauran d’estar lligats, per tal de protegir a les persones
o animals que accedeixin o s’acostin a aquests llocs.

Segon.- Informar a l'interessat que en cas de venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua,
o variació dels elements que s’han tingut en compte per atorgar la llicència, s’ha de comunicar
a l’Ajuntament en un termini màxim de 48 hores, i que l'incompliment d'aquesta obligació és
sancionable amb una multa de 100€.

Tercer.-  Notificar aquest acord als interessats.

6.3

TEMA: Canvi local eleccions 21 Desembre – Polivalent Burés

Antecedents de fet

Vist  la  publicació  al  BOE  de  data  28  d’octubre  de  2017,  per  la  qual  es  convoquen  eleccions  al
Parlament de Catalunya el dia 21 de desembre de 2017. 

Atès que l’ultima inscripció de col·legi electoral donat d’alta figura la llar d’infants «El Cucut», ubicada al
carrer Joan Corominas S/N d’Anglès. I que el dia 21 de desembre de 2017 és un dia laborable i no es
pot tancar el servei. 

Fonaments de de Dret 

Tal com determina l’article 24.5  de la L.O.R.E.G. 

La Junta de Govern adopta el següent ACORD:
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Primer.- Aprovar el canvi d’ubicació de col·legi electoral a: SALA POLIVALENT – NAU BURÈS 3, ubicada al
carrer Fabriques, 6 d’Anglès CP. 17160 i referència cadastral 97568A2DG6495N0001SF. 

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, en dono fe.

L'alcaldessa,          La secretària,

Astrid Desset  Desset                                                            Sandra Pinos Martínez
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