
 

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 

13 DE GENER DE 2022 
 

Identificació de la sessió:  

Núm.  JGL2022000001  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 13 de gener de 2022 

Hora d’inici:  14:00 h 

Hora de fi: 14:55 h 

Lloc: Sala Virtual de Videoconferència Google Meet 

 

Hi assisteixen:  

Jordi Pibernat Casas, Alcalde 

Rosa M. Torns Vila, 1r Tinent Alcalde 

Albert Roura Ferrer, 2n Tinent Alcalde 

Esteve Trias Caparros, 3r Tinent Alcalde 

 

Convidats:  

Jorge Blanquez Berenguer, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

David Bohigas Vilalta, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Moragas Fontané, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Neus Ros Vicente, Regidora del grup municipal Junts per Anglès 

Joan Valencia Palom, Regidor del grup municipal Junts per Anglès 

 

Amb veu i sense vot:  

Sandra Pinos Martínez, Secretària 

Leonor Martínez Lacambra, Interventora 

 

Han Excusat la seva absència:  

 - 

 

No han Excusat la seva absència:  

 - 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.0.- Aprovació de l'acta de la Junta de Govern Local número 24 de 16 de 

desembre de 2021. 

 

2.0.- Renúncia del nínxol número 269 del cementiri vell. (Expedient núm.: 

X2021002188) 

 

3.0.- Rectificació error aritmètic liquidació llicència rehabilitació Villa Eulàlia. 

(Expedient núm.: X2020000292) 

 

4.0.- Resolució recurs de reposició OPYCE SA. (Expedient núm.: X2020001899) 



 

5.0.- Llicència urbanística obres de reparació del canal Bures OPYCE, SA. (Expedient 

núm.: X2021000805) 

 

6.0.- Aprovació de la memòria valorada per les obres de finalització de les Obres de 

l'Arcada de Can Verdaguer. (Expedient núm.:X2021001479) 

 

7.0.- Elevar a definitiva la proposta de danys i perjudicis per resolució culpable del 

contracte d'obres de l'Arcada de Can Verdaguer- EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, 

SL. (Expedient núm.: X2021000199) 

 

8.0.- Assumptes urgents. 

 

 

Desenvolupament de la sessió.  

 

Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè 

pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

 

1.0.- Aprovació de l 'acta de la Junta de Govern Local número 24 de 16 de 

desembre de 2021 

 

Un cop llegida l’acta número 24 de 16 de desembre de 2021, en sessió ordinària, 

s’aprova per unanimitat dels assistents. 

 

 

2.0.- Renúncia del nínxol número 269 del cementiri  vell . (Expedient núm.: 

X2021002188) 

 
Identificació de l’expedient  

RENÚNCIA del nínxol número 269  del cementiri vell. 

Antecedents 

1.- Vist la instància de data 21 de desembre de 2021 amb número de registre 

E2021005656, presentada pel Sr. D.B.M. amb DNI ***6114** on comunica ser 

titular del nínxol 269 del cementiri vell i on manifesta que desitja renunciar a tots 

els drets i deures de l’esmentat nínxol.  

 

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 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.”  

Segon.-  Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el reglament de 

policia sanitària mortuòria. 

Tercer.- L'adopció del present acord és competència d'aquesta Junta de Govern, en 

virtut de la delegació efectuada per Decret d'Alcaldia núm. 612 de 25 de juny de 

2019 i donat compte al Ple de 27 de juny de 2019. 

 

Per tot això, els membres de  la Junta de Govern Local adopten el següent ACORD: 

 

Primer.- Acceptar la renúncia del  Senyor D.B.M. amb DNI  ***6114** del nínxol 

número 269 del cementiri vell, i tramitar la baixa dels arbitris corresponents amb 

efectes retroactius de la seva petició  de data 21 de desembre de 2021. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a la  interessada 

 

Tercer.-  Donar trasllat als serveis econòmics de  l’Ajuntament i al Servei de 

recaptació del Consell Comarcal per tal de donar de baixa els arbitris corresponents 

del nínxol  número 269 del cementiri  vell  amb efectes retroactius de la data de la 

seva petició de 21 de desembre de 2021. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

3.0.- Rectificació error aritmètic l iquidació l l icència rehabil itació Vil la Eulàlia. 

(Expedient núm.: X2020000292)  

 

Identificació de l’expedient 

 
Llicència urbanística rehabilitació d’una habitatge aïllat, Villa Eulàlia – Sol·licitud informe 

CTPCG 

Interessat:  P.R.G. (***6021**) 

Representant: Y.P.D. (4596XXXXXX) 

 



 

Antecedents 
 

1.- En data 16 de desembre de 2021 la Junta de Govern Local va acordar la concessió de 

la llicència urbanística per les obres de rehabilitació d’un habitatge aïllat, La Villa Eulàlia, 

situada al Barri de Cuc, en el mateix acord també s’informava de la liquidació que la 

interessada haurà de fer efectiva. 

 

2.- Vist que s’ha detectat un error en la liquidació referida.  

 

Fonaments de Dret 

 

Article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques 

 

L'òrgan competent per a l'adopció del present acord és la Junta de Govern Local, per 

delegació de l'Alcaldia segons el Decret de 2 d’agost de 2021, i d'acord amb les atribucions 

que li confereix l'art.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'art.21.1.q)  de la Llei 

7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

Resolució 

Per tot això, els membres de la Junta de Govern Local adopten el següent ACORD: 

PRIMER.- Rectificar l’error de picatge detectat el punt SEGON de l’acord de la Junta de 

Govern Local de data 16 de desembre de 2021, en quant a l’import de la taxa de 

patrimoni,  

 

i ALLÀ  ON DIU:  

 

Taxa de tramitació (pressupostos entre 35.000€ i 50.000€) 302,80 € 

ICIO (3.75% del pressupost) 1.671,07 € 

Taxa informe CTUCG 190,20 € 

TOTAL 2.083,07 € 

 

 

HA DE DIR:  

 

Taxa de tramitació (pressupostos entre 35.000€ i 50.000€) 302,80 € 

ICIO (3.75% del pressupost) 1.671,07 € 

Taxa informe CTUCG 109,20 € 

TOTAL 2.083,07 € 

 

SEGON.- Notificar aquest acord a la persona interessada. 

 



 

TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Selva, al efectes 

que emetin la liquidació  corresponent. 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

4.0.- Resolució recurs de reposició OPYCE SA. (Expedient núm.: X2020001899)  

 

Assumpte 

Recurs de reposició interposat contra l’aprovació definitiva del Projecte de 

reparcel·lació del PAU 10, d’Anglès.  

Antecedents 

1.- En data 10/12/2021 (E2021007581) el Sr. J.B.T., actuant en representació de 

la mercantil OPYCE, S.A. A08157844, presenta davant l’Ajuntament un recurs de 

reposició contra l’acord de la Junta de Govern local de data 4/11/2021 d’aprovació 

definitiva del Projecte de Reparcel·lació del PAU-10 “Burés, Antex i Procesfil”, 

promogut per la mercantil Anglès Textil, S.A. en qualitat de propietari únic, i pel qual 

s’estimen parcialment les al·legacions presentades per la mercantil durant la 

tramitació del Projecte.  

El recurs impugna el punt tercer de la resolució i considera que la desestimació de 

la petició d’una indemnització per l’extinció d’un dret real -servitud de pas- de la 

seva titularitat sobre la finca registral 4128 no és ajustada a dret. Per la qual cosa 

sol·licita que s’incorpori al Projecte de reparcel·lació el reconeixement del dret 

d’indemnització d’OPYCA, S.A. per la incompatibilitat del dret real i la fixació d’una 

indemnització per l’extinció de l’esmentat dret per la quantitat de 3.021,14 Euros, 

acordant que el pagament es faci efectiu, com a màxim, la data de la inscripció 

registral del Projecte de reparcel·lació. 

2.- S’ha donat trasllat del recurs al redactor del Projecte de reparcel·lació en 

compliment del previst a l’article 118 de la Llei 39/2015, concedint-li tràmit 

d’audiència per presentar al·legacions. 

3.- En data 28/12/2021 E2021008006 ha tingut entrada l’escrit d’al·legacions 

formulat per l’advocat i redactor del Projecte impugnat, Sr. N.P., en base al qual 

sol·licita que es desestimi el recurs, o subsidiàriament, es procedeixi a assenyalar 

una valoració simbòlica de 100,00 €.   

4.- Vist l’informe jurídic emès en data 4 de novembre de 2021, que serveix de 

fonament per dictar la present resolució i el qual es transcriu a continuació: 



 

“(...) Fonaments de Dret 

1. NORMATIVA APLICABLE AL RECURS: 

Els articles 112 a 120 i 123-124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, i Llei 29/1998, 

de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  

2. OBJECTE (arts. 123 Llei 39/2015):  

L’acte recorregut és l’acord de Junta de Govern Local de data 4/11/2021, i 

concretament el punt tercer pel qual s’acorda la desestimació parcial de les 

al·legacions, en relació a la indemnització per l’extinció del dret de pas per 

incompatibilitat amb el planejament. El recurs de reposició és un recurs 

administratiu ordinari, de caràcter potestatiu, la resolució del qual correspon al 

mateix òrgan que ha dictat l’acte recorregut.  

Es pot interposar contra les resolucions i els actes administratius, definitius o de 

tràmit qualificats, que exhaureixin la via administrativa, per qualsevol dels motius 

de nul·litat o anul·labilitat que preveuen els articles 47 i 48 de la Llei 39/2015.  

En el present cas, es tracta d’un acte que posa fi a la via administrativa. Per tant, 

l’acte impugnat és susceptible de recurs. 

3. TERMINIS  

D’acord amb l’article 124 de la LPACAP segons el qual el termini per interposar el 

recurs és d’un mes des de la notificació de l’acord, si l’acte és exprés, el recurs ha 

estat interposat el dia 10/12/2021 (E2021007581) contra la resolució notificada 

el dia 11/12/2021 per tant, en temps i forma. Procedeix la seva admissió a tràmit. 

4. FONS DE L’ASSUMPTE 

Sobre el fons de l’assumpte el recurs interposat pet OPYCE SA pretén que es declari 

la nul·litat de l’acord de l’aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació perquè 

no reconeix cap dret indemnitzatori per l’extinció parcial d’una servitud de pas del 

que és titular, en una porció de terreny inclosa dintre del polígon que passa a 

formar sistema viari, clau X2. El recurrent basa la seva pretensió en les següents 

al·legacions: 

1. No es podrà dipositar material en el sistema viari sense pagar la 

corresponent taxa. 

La resposta donada pel redactor: Cal dir que la servitud té una longitud de 640 

metres. La longitud de la finca qualificada com a sistema és mínima (8 metres 

segons dictamen adjuntat en el recurs - foli 12). Per tant, és obvi que no cal posar 

cap mena de material en aquesta zona, ja que la zona de servitud té una longitud i 

una amplada més que suficient. La zona afectada representa un 1,25 % de la 

longitud i/o superfície de la total servitud. 



 

2. Infracció de l 'art. 148.1. a) del decret 305/2006, art. 33.3 CE i 23.2 del  

RDEL 7/2015. 

La resposta del redactor: No sempre s'ha de consignar la indemnització. En aquest 

cas es tracta de l'extinció parcial per incompatibilitat, ja que al tractar-se d'un 

terreny de cessió aquesta no es pot efectuar amb càrregues. Per tant, el dret de 

passar és manté. El fet de posar material ja hem vist que no té sentit des del 

moment en que queden uns altres 632 metres. Espai més que suficient. No es 

produeix una confiscació, sinó una extinció parcial per imposició del planejament al 

qualificar aquesta petita porció com a sistema. El dret de pas de la servitud queda 

àmpliament compensat per el dret de pas del sistema viari. El mateix es pot dir del 

que disposa l'art. 23.2 del RDL 7/2015. El contingut de la servitud queda inalterat 

que és el pas per aquesta zona. Una altra qüestió seria, dit a efectes dialèctics, que 

es declarés tota la servitud com a incompatible, el que no és el cas. En definitiva, el 

manteniment del 98,75% de la servitud implica que no procedeix cap mena 

d'indemnització. Observis que de la dicció dels preceptes indicats en el recurs es té 

en compte l'extinció del dret de servitud. No el supòsit que ens ocupa d'extinció 

parcial sense alterar el contingut del dret. 

3. Infracció del principi de justa distribució de beneficis i  càrregues  

La resposta del redactor: Hem de dir que una cosa és que aquest principi s'aplica 

als propietaris de l'àmbit, i una altra cosa els drets indemnitzatoris que, en el seu 

cas, es derivin a favors de tercers per drets personals o reals existents en l'àmbit 

objecte de la reparcel·lació. Art. 7: Es reconeix i es garanteix, en el si de cadascun 

dels àmbits d'actuació urbanística, el principi del repartiment equitatiu entre totes 

les persones propietàries afectades, en proporció a llurs aportacions, dels beneficis 

i les càrregues derivats del planejament urbanístic. (el negreta és nostra).Observi's 

que l'art. 120.1 g) LUC ho estableix com una despesa a càrrec dels propietaris. 

4. Necessitat que el projecte determini la indemnització . 

La resposta donada pel redactor: En relació a aquesta al·legació s'ha de dir que en 

el projecte no s’ha determinat cap import d'indemnització per les raons exposades. 

No es tracta d'un error i/o omissió. 

5.  Import de la indemnització.  

Resposta del redactor: Es reclama la quantitat de 3.021,14 €, en base a l'informe 

emès per EVALUA. En l'informe s'efectua una descripció de la normativa aplicable i 

de la servitud. En relació a la servitud, en el foli 12 consta el que ja hem exposat, 

en el sentit que l'espai es una trapezi de 8 metres de longitud per 4 d'amplada. En 

total una àrea de 32 m2. Recordem que es tracta d'1,25 % de la total servitud. En 

l'apartat 8 (foli 13) es diu: La servitud de pas no es va establir per capital ni preu ni 

renda, per tant, el seu valor serà un percentatge del valor del  sòl resultant del procés de 
reparcel·lació. El dret de pas permanent atorga l’ús de la finca que ostenta el títol de la 

servitud de pas de manera plena i il·limitada, per tant la valoració d’aquest dret podria 
ser molt similar al valor de la plena propietat de la finca. Segons jurisprudència 



 

consultada s’aplica un percentatge de minoració al tractar-se d’un dret, no de la plena 
propietat encara que a efectes d’ús no hi hagi diferencia, ja que la franja de terreny 

destinada a servitud està a plena disposició del predi dominant permanentment. El 
coeficient a aplicar serà del 70% del valor de la plena propietat. No es cita cap 

jurisprudència.  No podem estar d'acord amb aquesta valoració pel següent: a) 

L'entitat recurrent no és propietària de cap metre quadrat en el polígon. b) No es 

pot confondre la jurisprudència relativa a la valoració d'uns terrenys que queden 

afectats per una servitud de pas de conduccions i de pas de persones i vehicles pel 

seu manteniment, amb l'extinció parcial de la mateixa. En aquest cas, s'hauria de 

valorar la pèrdua de la utilitat de la petita porció pel seu titular. En cap moment es 

diu en què s'afecta la utilitat de la servitud al mantenir-se el 98,75 % de la mateixa. 

C) Es tracta d'una valoració que no s'ajusta a la realitat com es demostra en 

l'informe valoració que consta unit en el projecte i que ha estat validat pels serveis 

tècnics municipals. No es fa cap mena d'anàlisis de la valoració que consta en el 

projecte. Efectivament, l'aportada en el recurs es tracta d'una valoració que 

realment no s'ajusta a la realitat del mercat i absolutament interessada.  En 

definitiva, en aquest cas no cal la previsió de cap indemnització al ser la seva 

extinció absolutament mínima i, per tant, es manté la mateixa servitud i la seva 

total utilitat. En tot cas, hem de fer esment de la sentència del Tribunal Suprem de 

data Sentencia de 25 octubre 2001, que declara: “Por lo que se refiere a la no 

valoración de la servidumbre de paso constituida a favor de la recurrente, y que como 
consecuencia de la reparcelación impugnada se extingue, cabe afirmar que, hay una 
previsión simbólica respecto de las servidumbres  extinguidas como se hace constar en el 
apartado d) de la escritura de Protocolización del Proyecto en el apartado referente a la 
extinción de servidumbres, previsión que es del siguiente tenor: «No obstante en la 
presente Reparcelación las servidumbres de paso son incompatibles con el 

Planeamiento. Ya con las calles existentes en la actualidad todas las fincas que nos 
ocupan tienen acceso desde ellas. Y mucho más accesibles serán cuando se completen 

los viales marcados por el Plan General en el desarrollo del futuro Proyecto de 
Urbanización. Con todo, y en la cuenta de liquidación, para cumplir con la Ley se 

reseñarán cantidades indemnizatorias aunque sean mínimas y de tipo simbólico». La 
previsión simbólica de la servidumbre cuestionada está justificada, pues como 

consecuencia de la reparcelación el derecho deservidumbre si bien se ha extinguido, 
pero el acceso a la finca de la recurrente no sólo no se ha visto disminuido sino que he 
ha facilitado y potenciado.“  

En el cas de la sentència es formalitzava una quantitat simbòlica per la total 

extinció de la servitud, ja que la servitud de pas ha quedat substituïda per la nova 

vialitat. En el cas de la reparcel·lació del PAU-10 únicament s'afecta un 1'25 % de 

la total servitud, la qual no queda mermada en quan a la seva utilitat. Procedeix la 

desestimació del recurs, per quan, a més, entenem que s'exerceix el dret sense 

bona fe i amb abús del mateix. Insistim: no s'extingeix la servitud sinó que 

simplement un 1,25 % de la mateixa queda alterada per la qualificació d'un vial.  

INFORME DE LES AL·LEGACIONS:  

 



 

A la vista de les al·legacions de la part recurrent i de les al·legacions presentades 

pel redactor del Projecte de reparcel·lació, es fa la següent valoració:  

En primer lloc, es parteix del fet no controvertit que el projecte de reparcel·lació 

declara la incompatibilitat de l’exercici d’un dret real que grava una de les finques 

de resultat, per tractar-se d’una finca que passa a tenir la qualificació de vialitat 

pública i a ser declarada domini públic. La incompatibilitat ho és per raó del 

planejament, i en una superfície de 32 m2. 

Des d’un pla estrictament teòric, l’extinció d’un dret ha de comportar la seva 

indemnització prèvia, tal com afirma el recurrent, d’acord amb els principis de 

l’article 33 de la Constitució Espanyola.  

Ara bé, a l’hora de quantificar aquesta indemnització, OPYCE, S.A. afirma que pateix 

una pèrdua patrimonial en deixar de gaudir de la servitud de pas preexistent per la 

diferència en l’ús que en podrà fer a partir del moment en què el predi servent 

passi a ser vialitat pública, subjecta a un ús general. Sobre aquesta afirmació cal 

fer les següents observacions: 

1.- La servitud de pas continua existint en la seva pràctica totalitat, en una amplada 

de 4 metres al llarg dels 640 metres de canal a cada un dels dos costats d’aquest, 

des de la fàbrica Burés fins al riu Ter; és a dir, seguirà gaudint del dret de servitud 

de pas en una superfície de 2.560m2 al costat nord del canal i de 2.528m2 al 

costat sud. Disposarà, per tant de més de 5.000m2 de superfície de servitud per 

accedir persones o vehicles, i dipositar material en les condicions establertes en el 

títol constitutiu de la servitud.   

2.- Podem considerar, doncs, que la incompatibilitat del dret real en una superfície 

de 32 m2 respecte del total de 5.120 m2 pel manteniment del canal no disminueix 

ni el valor ni la utilitat de la servitud, ja que aquesta pot continuar-se exercint de 

forma pràcticament igual, amb la petita salvetat de dipositar materials per fer obres 

en aquest espai de 32 m2, que si bé podrà fer-se en cas de ser necessari, es farà 

amb altres condicions.  

3.- A l’hora de quantificar la indemnització per l’extinció parcial del dret real, el 

peritatge aportat per la recurrent no la reflecteix el valor real de la servitud en la 

seva part a extingir, ja que no es té en compte que la seva vigència és limitada en 

el temps, no es tracta d’un dret indefinit o a perpetuïtat i no es justifica aquest 

aspecte temporal en el seu valor; i tampoc es valora el fet que es pugui continuar 

exercint el dret de pas en convertir-se l’espai de la servitud en una vialitat pública. 

 

Conclusió: En la línia jurisprudencial recollida en  la Sentència del Tribunal Suprem 

de data 25-10-2001, procedeix estimar parcialment el recurs de reposició 

presentat per OPYCE, S.A. en el sentit que es considera ajustat a dret el 

reconeixement d’una indemnització per l’efectiva extinció del dret de servitud de 

pas sobre una superfície de 32 m2 com a conseqüència del planejament, la qual 

podrà consistir en un import de 100€, import que es justifica al no veure’s mermat 

el dret d’accés a la canalització. 

 

6. AUDIÈNCIA A L’INTERESSAT 

No s’ha de posar l’expedient de manifesta l’interessat en tant que no s’han 

incorporat a l’expedient nous documents, en virtut d’allò previst a l’article 118 de la 



 

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

7. PEU DE RECURS 

Contra la resolució del recurs de reposició es pot interposar recurs contenciós 

administratiu davant la jurisdicció contenciosa. Per això, a la resolució de recurs de 

reposició cal posar un peu de recurs informant d’aquesta possibilitat al recurrent, 

així com del termini per interposar-lo (2 mesos) i de l’òrgan davant el qual s’ha 

d’interposar segons correspongui (Jutjat contenciós administratiu de Girona).  

Vistos els fets i fonaments de Dret, s’eleva a la Junta de Govern local, com a òrgan 

competent per a resoldre el present recurs, la següent  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

PRIMER.-  ESTIMAR PARCIALMENT el recurs de reposició presentat per OPYCE, S.A. 

contra l’acord de Junta de Govern local de data 4 de novembre de 2021 pel qual 

s’aprova definitivament el Projecte de reparcel·lació del PAU -10 “Burés, Antex i 

Procesfil”, i reconèixer el seu dret a percebre una indemnització per l’efectiva 

extinció del dret de servitud de pas sobre una superfície de 32 m2 com a 

conseqüència del planejament, establint l’import de la indemnització en 100€, 

quantitat que es justifica al no veure’s mermat el dret d’accés a la canalització, ni el 

valor i la utilitat de la resta de la servitud. 

SEGON.- DESESTIMAR la resta de les pretensions. 

TERCER.- NOTIFICAR la resolució als interessats amb expressió dels recursos 

corresponents.” 

 

 

Resolució 

 

Per tot això, els membres de  la Junta de Govern Local adopten el següent ACORD: 

 

PRIMER.-  ESTIMAR PARCIALMENT el recurs de reposició presentat per OPYCE, S.A. 

contra l’acord de Junta de Govern local de data 4 de novembre de 2021 pel qual 

s’aprova definitivament el Projecte de reparcel·lació del PAU-10 “Burés, Antex i 

Procesfil”, i reconèixer el seu dret a percebre una indemnització per l’efectiva 

extinció del dret de servitud de pas sobre una superfície de 32 m2 com a 

conseqüència del planejament, establint l’import de la indemnització en 100€, 

quantitat que es justifica al no veure’s mermat el dret d’accés a la canalització, ni el 

valor i la utilitat de la resta de la servitud. 

SEGON.- DESESTIMAR la resta de les pretensions. 



 

TERCER.- NOTIFICAR la resolució als interessats amb expressió dels recursos 

corresponents. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

5.0.- Llicència urbanística obres de reparació del canal Bures OPYCE, SA. (Expedient 

núm.: X2021000805)  

 
Identificació de l’expedient  

 

Lllicència urbanísitca d’ obres per a la reparació de canal Burés  

 

Interessat: OPYCE, SA (A08157844) 

Representant: J.R.P. (***3828**) 

 

Antecedents 

 

1.- En data 18.102021 i registre d’entrada E2021006316, J .R.P. en representació d’ 

OPYCE, SA,  presenta sol·licitud genèrica en la que sol·licita que es concedeixi llicència per a 

obres de reparació del canal Burés. Acompanya a la sol·licitud la següent documentació : 

 

 Autorització de l’ACA per la reparació del canal de la central hidroelèctrica d'Anglès. 

 Memòria Técnica de la reparació del canal de desaigua de la central d’Anglès, signada per 

el Sr. J.M.L., enginyer de camins, canals i ports, núm. de col·legiat: 7325. 

 Pressupost de l’empresa SERVIOBRES QUERALT, SLU amb un total: 46.313,63€  

 

2.- En data 8.11.2021 i mitjançant resolució d’Alcaldia núm. 1214, es va requerir a 

l’interessat l’esmena de la documentació tècnica en base a l’informe emès per l’arquitecta 

tècnic municipal de data 04.11.2021, del qual se’ls hi donava trasllat.  

 

 3.- En dates 22.11.2021 i 22.12.2021 i registres d’entrada E2021007156 i E2021007901 

respectivament, registren  dues sol·licituds, en les que presenten la següent documentació 

per esmenar el requeriment efectuat: 

 

 Full d’assumpció de la direcció d’execució de l’obra, signat per tècnic i visat.. 

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d’obra, signat per tècnic i 

visat. 

 Projecte  de la reparació del canal de la central d’Anglès, signat per tècnic i visat. 

 IAE – alta activitat 

 Pressupost d’execució material 42.165,54€  

 



 

4.- En data 23.12.2021, l’arquitecta tècnic municipal informa FAVORABLEMENT la 

documentació presentada i la concessió de la corresponent llicència municipal d’obres, 

 

“Conclusions:  

D’acord amb les consideracions exposades anteriorment, informo FAVORABLEMENT de la  

sol·licitud de la llicència urbanística acompanyada del projecte tècnic en data 

22/11/2021, 

per executar les obres de la reparació del mur del canal de les indústries (Burés)” 

 

5. Consta a l'expedient l'informe jurídic favorable emès per la Tècnica d'Administració 

General en data 04.01.2021. 

 

Fonaments de Dret 

Decret Legislatiu 1/2010, de 4 d'agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 

d’Urbanisme, als articles 13, 14, 48.3, 57.2, 59.2 i 64 del Decret 64/2014, de 13 de maig, 

pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i els articles 79 a 

81 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals. En aquest sentit, la tramitació de l’expedient s’ajusta a la normativa 

urbanística d’aplicació. 

 

L'òrgan competent per a l'adopció del present acord és la Junta de Govern Local, per 

delegació de l'Alcaldia segons el Decret 814 de 2 d’agost de 2021, i d'acord amb les 

atribucions que li confereix l'art.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'art.21.1.q)  de la 

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 

Resolució 

 

Per tot això, els membres de  la Junta de Govern Local adopten el següent ACORD: 

 

Primer. -  CONCEDIR a J.R.P. de l’empresa SERVIOBRES QUERALT, SLU actuant en 

representació de OPYCE, SA amb NIF A08157844 llicència urbanística per a les obres de 

reparació del canal de desaigua de la central d’Anglès al riu Ter. Aquesta obra es planteja 

per reparar els danys provocats pel temporal Glòria, i consisteix en la construcció d’un mur 

de formigó armat a l’alçada de l’estructura (5 metres entre fondo de canal i el camí veïnal) i 

en la part superior es disposarà una barana d’acer galvanitzat d1m d’alçada. El pressupost 

d’execució material de l’obra ascendeix a 42.165,54€, segons la documentació tècnica 

aportada, PROYECTO DE REPARACIÓN DEL CANAL DE DESAGÜE DE  LA CENTRAL DE 

ANGLES EN EL RIO TER, T.M. DE ANGLES, PROVINCIA DE GIRONA, visat en data 18.11.2021 

i que queda incorporada a la llicència urbanística com a condició material de la mateixa, 

redactada per l’enginyer de camins, canals i ports J.M.L., col·legiat núm. 7325 a qui 

correspon també la direcció facultativa de les obres, la coordinació de la seguretat i salut 

en fase d’execució de l’obra va a càrrec de l’enginyer industrial M.R.S. 

Mentre s’executi l’obra cal donar compliment a les condicions establertes per l’ACA segons 

autorització de maig de 2021 i a l’informe tècnic emès per l’arquitecta tècnic municipal de 



 

23.12.2021 

 

Segon.- INFORMAR a la persona interessada que haurà de fer efectiva la liquidació 

corresponent a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (3,75%) i la taxa de 

tramitació de l’expedient segons Ordenança fiscal núm. 7 i que el servei de gestió tributària 

del Consell Comarcal de la Selva li enviarà en els propers dies, indicant -li la forma  i termini 

d’ingrés. (Acord Ple 05/02/2019 del Consell Comarcal de la Selva, d’acceptació de la 

delegació de l’Ajuntament d’Anglès de la gestió tributària i recaptatòria de taxes, impostos 

i fiances per llicències d’obres i activitats. Exp. Núm. 2019/249) 

 

Taxa tramitació exepedient (pressupostos de més de 35.000 i fins a 50.000€) 302,80 € 

ICIO (3.75-% del pressupost d’execució) 1.581,20 € 

TOTAL 1.884,00 €  

 

Tercer. -  La llicència urbanística s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici de 

tercer, i per un termini sis mesos per iniciar les obres i d’un any per finalitzar -les des de la 

notificació d’aquesta resolució . 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.  

 

Quart.-  NOTIFICAR el present acord a la interessada, donant-li trasllat de l’informe tèncic 

emès en data 23.12.2021. 

 

Cinquè.-  COMUNICAR al Servei de Gestió Tributària del Consell Comarcal de la Selva el 

present acord, perquè procedeixi  a la liquidació de les taxes i impostos que correspongui.  

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

6.0.- Aprovació de la memòria valorada per les obres de finalització de les Obres de 

l 'Arcada de Can Verdaguer. (Expedient núm. :X2021001479) 

 

Identificació de l’expedient  
 

Tramitació de la memòria valorada de finalització obres Arcada de Can Verdaguer – 

Aprovació de la memòria  

 

Antecedents 

 



 

1.- En data 10.09.2021 i registre d’entrada E2021005422, Joaquim Pla presenta la 
MEMÒRIA VALORADA DE LA FINALITZACIÓ D’OBRES del Projecte de REHABILITACIÓ DE 

L’EDIFICI DE CAN VERDAGUER I EL SEU ENTORN. 

 
2.- Vist informe emès per l’arquitecta tècnic municipal en data 30.09.2021, en el que una 

vegada examinada la memòria, informa: 

 
“...Així doncs, amb aquesta memòria simplificada, que compleix tots els paràmetres 

com a tal, podem finalitzar les obres de l’EDIFICI DE CAN VERDAGUER I EL SEU 
ENTORN, d’una manera àgil i ràpida. 

Conclusió 

Informar favorablement la “MEMÒRIA VALORADA DE LA FINALITZACIÓ D’OBRES del 
Projecte de REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE CAN VERDAGUER I EL SEU ENTORN”, 

elaborat per JOAQUIM PLA I ROS amb data Agost 2021, amb un pressupost 

d’execució de contracte de CENT-DIVUIT MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT euros 
DIVUIT cèntims (118.458,18€) IVA inclòs, perquè sigui aprovat. 

 
Se sotmeti aquest projecte a criteri de la Comissió de Patrimoni Cultural, i se sol·liciti 

la seva autorització preceptiva, als efectes que es puguin incorporar les seves 

consideracions.” 
 

3.- Vist informe jurídic emès per la Tècnica d’Administració General, en data 6.10.2021, en 

el que informa: 
 

“Una vegada s’hagi obtingut l’informe favorable de la Comissió Territorial de 

patrimoni cultural, s’informa favorablement l’aprovació del present document per 
part de l’òrgan competent.” 

 

4.- Vist informe rebut en data 16.11.2021 i registre d’entrada E2021007707, 

emès per la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de Girona, en el qual 

s’informa:  
“Valorada la proposta, la Comissió acorda, PER UNANIMITAT, AUTORITZAR la intervenció 

de rehabilitació de l'edifici de Can Verdaguer i el seu entorn, a Anglès, per entendre que no 

malmet els valors del conjunt històric protegit. L’acord es condiciona al cont rol arqueològic 
dels punts en els que s’afecti el subsòl i no s’hagi intervingut prèviament, atesa 

l’expectativa arqueològica del solar “ 

 

 

Fonaments de Dret 

 

Els articles 36 i 37.6 del Decret 179/1995, de 13 de juny de 2020, pel qual 

s’aprova el reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 
 

L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és l’Alcaldessa d’acord amb 

l’article 21.1.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local. 

 

 

Resolució 

 



 

Per tot això, els membres de  la Junta de Govern Local adopten el següent ACORD: 

 

PRIMER.- Aprovar la Memòria valorada “FINALITZACIÓ D’OBRES DEL PROJECTE DE 

REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE CAN VERDAGUER I EL SEU ENTORN” redactada per 

JOAQUIM PLA ROS, a l’agost del 2021, i que compte amb un pressupost total de 

118.458,18€ IVA inclòs 

 

SEGON.- Notificar la present resolució al redactor de la memòria, donant-li trasllat 

de l’informe de patrimoni  

 

TERCER.- Comunicar el present acord als serveis tècnics municipals perquè iniciïn 

la contractació de les obres. 

 

 

 

.Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

 

 

7.0.- Elevar a definitiva la proposta de danys i  perjudicis per resolució culpable del 

contracte d'obres de l 'Arcada de Can Verdaguer- EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, 

SL. (Expedient núm.: X2021000199) 

 

Assumpte 

 

Identificació i valoració dels danys i perjudicis causats a l’Ajuntament d’Anglès com 

a conseqüència de l’incompliment culpable del contracte d’obres de rehabilitació 

de l’Arcada de Can Verdaguer per part de l’empresa Excavaciones Ampurdan 2000, 

S.L.  
 

 

Antecedents 

 

1.- Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 8.4.2021 pel qual s’inicià  

l’expedient administratiu per determinar les danys i perjudicis causats per 

EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL amb CIF B17612748, derivats de 

l’incompliment  culpable del contracte d’Obres de rehabilitació de l’Arcada de Can 

Verdaguer. 

 

2.- Vist que durant el termini d’audiència concedit al contractista, aquest no ha 

presentat al·legacions, procedeix elevar a definitiva l’esmentada resolució i 

reclamar la quantitat fixada. 

 

 



 

Fonaments de Dret 

 

Article 113 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el  

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques - 

RGLCAP-. 

 

L’òrgan competent per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern Local, 

en 

qualitat d’òrgan de contractació, per delegació de l’alcaldia segons Decret de 2 

d’agost de 2021, del que es va donar comptes al Ple de 17 d’agost del mateix any. 

Resolució 

 

Per tot això, els membres de  la Junta de Govern Local adopten el següent ACORD: 

 

Primer.- Elevar a definitiu l’acord de la Junta de Govern Local de 8 d’abril de 2021 i 

aprovar la quantificació dels danys i perjudicis que ha d’indemnitzar EXCAVACIONES 

AMPURDAN 2000, S.L. amb CIF: B17612748 a l’Ajuntament d’Anglès, derivats de 

l’incompliment culpable del contracte d’Obres de rehabilitació de l’Arcada de Can 

Verdaguer, per import de 70.292,61€,  segons el detall següent:  

 

1.- Pèrdua de la subvenció del Pla de Barris:   67.164,94 € 

 

2.- Danys a tercers durant l’execució del contracte:        635,25 € 

 

3.- Certificació de qualitat dels materials:       2.492,42 € 

 

4.- Diferència amb la nova adjudicació de les obres:   (*) 

 

(*)  a determinar quan s’hagi fet la nova adjudicació 

 

 

Segon.- Requerir a la mercantil EXCAVACIONES AMPURDAN, 2000 S.L. l’abonament 

de l’esmentada quantitat, en el termini d’un mes a partir del dia següent a la 

recepció de la notificació.  

 
 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

8.0.- Assumptes urgents.  

 

No hi ha assumptes urgents. 

 



 

 

 

 

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la 

certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa el  president 

amb mi. 

 

 

Anglès, a data de la signatura electrònica. 
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