
ACTA  DE LA SESSIÓ DE  PLE ORDINARI

Número: 3/2017
Caràcter: Ordinària
Data:  28.03.2017
Horari: de 20:00  a   21:30  hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

ASSISTENTS

Àstrid Desset Desset, presidenta

Antoni Franco Caballé, regidor

David Bohigas Vilalta, regidor

Marta Triadó Margarit, regidora

Josep Casadellà Turon, regidor

Jordi Pibernat Casas, regidor

Cristina Ribas Duran, regidora

Sergi Riera Sau, regidor

Pere Espinet Coll, regidor

Montserrat Garriga Gimbernat, regidora

Anna Carrillo Oriol, regidora

Sra. Eugènia Iglesias Berini, secretària accidental

Sra. Leonor Martínez Lacambra, interventora

Excusen l'assistència:
Esteve Callís Prat, regidor

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de dates 31 de gener i 28 de febrer  de 2017.

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 25 de fins al número

125  de març de 2017.

3-  Donar compte del Decret 78, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’ exercici 2016.

4.-  Aprovació del pla econòmic financer.

5.-  Aprovació  inicial  de  l'Ordenança  reguladora  de  la  intervenció  administrativa  en  els  actes

d'edificació i ús del sòl al municipi.

6.-  Aprovació  de les tarifes de SUMAR.

7.-  Aprovació provisional de la modificació puntual numero 1 del POUM.

8.-  Modificació del catàleg i la plantilla de personal.

9.- Modificació pressupost número 3/17, suplement de crèdit per costes tribunal de comptes.

10.-  Modificació  Pressupost  numero 4/17,  suplement  de  crèdit  finançada  amb majors  ingressos:
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Burés.

11.- Sol·licitud de la pròrroga Conveni Centre de Dia 2018.

12.- Sol·licitud a l'ICASS d'ampliació places públiques del Centre de Dia. 

13.- Aprovació conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística per a l'organització de cursos de

català per adults.

14.- Proposta de nomenament de Jutge de Pau Titular.

15.- Sol·licitud pròrroga del Pla de Barris.

16.- Moció d'Adhesió al pacte Nacional pel Referèndum.

17.- Moció per a garantir que l'administració actualment titular de l'autopista AP7 no en prorrogui la

concessió.

18.- Moció referent als beneficis fiscals en l'IBI de les autopistes de peatge.

19.- Assumptes Urgents.

19.1- Renúncia Sra. Cristina Ribas

19.2-Aprovació de l'expedient  de contractació  de les  obres de pavimentació  del  Carrer  Molí  i

voreres Carrer d'Avall (Pla de Barris)

20.- Precs i preguntes

1.-
  
TEMA: Aprovació de l'acta de les sessions anteriors de dates 26 de gener i 23 de febrer

Un cop llegides les actes, números 1 i 2 de 31 de gener i 28 de febrer de 2017, respectivament
pendents d'aprovació.

VOTACIONS:  Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents:
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé, David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, PAU
(3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

2.-

TEMA: Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria.

Es dóna compte al Ple dels decrets dictats per l'Alcaldia des de l'última convocatòria, del número 26
al 125 de 2017.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria que va des del número 26 fins al 125
del març del 2017.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, abans, disculpar al senyor Esteve que està per treball a Saragossa i després ell ho exposarà com a
regidor que és, ja hem parlat amb la senyora secretària per tal de canviar el sistema, ja que ell té
patrimoni i així, pel proper Ple ell ja comentaria el que fa al càrrec. Dit això, nosaltres hem mirat decrets i
tenim els decrets 42 i 121 que fan referència a unes despeses, demanem a veure si ens podrien fer
còpia de les peticions de les comandes o les contractes d'aquests dos decretes d'alcaldia que hi ha una
sèrie  de factures.  Després  el  decret  86 que fa  referència  a  les  festes de Carnestoltes passades,
entenem que la regidoria responsable, previ informe dels tècnics i governació, varen donar l'autorització

2 de 76
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat



per tal de fer la rua. Referent al ball al polivalent sembla ser, segons ens ha manifestat gent, que no hi
havia els controladors adients. Els agents de seguretat no hi eren, va anar així? 
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
No hi eren.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I l'ambulància, tampoc hi era?
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Tampoc. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Ho dic, perquè cada vegada que fem una festa demanem controls i ambulància, doncs, seria bo, cares
el proper espectacle o esdeveniment que es faci a la Burés, hi haguessin els controladors i l'ambulància
per tal de prevenir quelcom.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Hi han sigut a tots els actes que s'han organitzat excepte aquest.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Jo parlo d'aquest, no dels altres no sé si m'has sentit gaire bé. 
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
En els propers hi seran.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet.
Val, merci. I a partir d'aquí, hem mirat els decrets i ho veiem tot correcte.

3.-

TEMA: Donar compte del decret 78 d'aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici
2016.

Es dóna compte al Ple de la proposta presentada pel regidor d'Hisenda, David Bohigas i Vilalta, la
qual ha estat informada per la Comissió informativa de data 23 de març de 2017, que literalment diu:

=» DECRET D'ALCALDIA NÚM. 78 DE 28 DE FEBRER DE 2017
D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ EXERCICI 2016

ATÈS, que per la Intervenció ha estat format l’expedient de liquidació del Pressupost General de
l’exercici de 2016, de conformitat amb el que preveu el Reial Decret Legislatiu 2/2004,  pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, de 5 de març, i el Reial Decret 500/1990, de 20
d’abril.

ATÈS,  que  és  facultat  d’aquesta  Alcaldia,  a  tenor  del  què  disposa  l’article  90  del  Reial  Decret
500/1990,  l’aprovació  d’aquest  tipus  d’expedient,  havent  estat  emès  el  preceptiu  informe per  la
Intervenció Municipal.

Vistos els informes d’Intervenció 5/2017 i 6/2017.

RESOLC:

PRIMER.-  APROVAR  la  liquidació  del  Pressupost  General  d’aquest  Ajuntament  corresponent  a
l’exercici de 2016, conforme al següent detall del resultat pressupostari i del romanent de tresoreria:

RESULTAT
PRESSUPOSTARI 

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIO
NS
RECONEGU
DES NETES 

AJUSTAME
NTS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents    5.327.621,72 3.327.004,27 2.000.617,45
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b.  Altres  operacions  no
financeres

36.209,17 260.954,37 -224.745,20

1.  TOTAL  OPERACIONS
NO FINANCERES (a+b)

5.363.830,89 3.587.958.64 1.775.872,25

c. Actius financers
d. Passius financers 1.879.372,65 -1.879.372,65

2.  TOTAL  OPERACIONS
FINANCERES (c+d)

1.879.372,65 -1.879.372,65

I.  RESULTAT
PRESSUPOSTARI  DE
L'EXERCICI

5.363.830,89 5.467.331,29 -103.500,40

AJUSTOS
3. Crèdits gastats finaçats amb romanent de
tresorería per despeses generals     

1.114.131,04

4.  Desviacions de finançament negatives de
l'exercici 

80.000,00

5. Desviacions de finançament positives del
exercici

47.647,44

II. TOTAL AJUSTOS (3+4-5) 1.146.483,6
0

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
AJUSTAT ( I + II)

 1.042.983,20

ROMANENT DE TRESORERIA IMPORTS 

1. (+) Fons Líquids 1.970.779,50
2. (+) Drets pendents de cobrament 1.943.541,09

                  del Pressupost corrent 453.447,32

                  de Pressupost tancat 954.763,85

                  operacions no pressupostàries 535.329,92

3. Obligacions pendents de pagament 821.076,97

                  del Pressupost corrent 573.119,51

                  de Pressupostos tancats 128.439,35

                  de operacions no pressupostàries 119.518,01

4. Partides pendent d’aplicació -129.347,19

                  cobraments realitzats pendents d'aplicació 
definitiva

144.751,17

                  pagaments realitzats pendents d'aplicació 
definitiva

15.403,98

I. Romanents de tresoreria total ( 1 + 2 – 3 + 4 ) 2.963.896,43

II. Saldos de dubtós cobrament 1.260.207,06

III. Excés de finançament afectat 802.377,32

IV. Romanents de tresoreria per a despeses generals ( I - 
II - III )

901.312,05

SEGON.- DONAR compte al Ple del present Decret, remetent còpies de l’expedient a la Generalitat
de Catalunya i Delegació d’Hisenda de Girona, donant compliment al què disposen els articles 90 i
91 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
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TERCER.-  PROPOSAR, d’acord amb les condicions que estableix la base13ena de les d’execució
del pressupost, la incorporació de romanents, mitjançant un expedient de modificació de crèdits en la
forma indicada a l’article 99 del Reial Decret 500/1990.» 

Per tot això, es dona compte al Ple:

ÚNIC.- Donar compte del Decret 78 de data 28 de febrer de 2017, d'aprovació de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2016.=

Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Disculpeu els problemes tècnics. A nivell de la liquidació pressupostaria, aquest any hem tingut per
començar, ho farem com en una empresa, comencem per baix de tot, el resultat pressupostari ajustat
ha estat de 1.42.983,20 €. Aquest ha estat el superàvit del 2016, i es forma de la següent manera, a
nivell de drets d'operacions corrents són 5.327.621,72 €, les obligacions són 3.327.004,27 €. Després,
hi  ha  altres  operacions  no  financeres  en  el  capítol  d'obligacions  que  són  260.954,37  €.  Són les
despeses que vénen del 2015 i que es varen executar el 2016 i els drets reconeguts que venien del
2015 són de 36.209,17 €. Tot això fa que a nivell d'operacions no financeres s'hagi tingut un resultat
pressupostari d'1.775.872,25 €. Aleshores vàrem amortitzar 1.879.372.65 € de capital de préstecs que
teníem l'Ajuntament, això fa que el resultat pressupostari de l'exercici sigui de -103.500,40 €, però aquí
no hi ha tots els ajustos, els ajustos són els crèdits que s'han estat finançant per un romanent de
tresoreria de les despeses generals que és de  1.114.131.04 €. És a dir el romanent que teníem del
2015,  l'hem aplicat  bàsicament per amortitzar crèdits i  per amortitzar despeses i  per les despeses
interiors. A més a més hi ha un ingrés d'una subvenció de  80.000 €  que ha caigut en el 2017, en
comptes del 2016 i en aquest cas en sentit positiu i un ingrés de 47.647,44 € que provenia d'abans, tot
això fa que el resultat pressupostari ajustat sigui el que he comentat de  1.42.983,20 €. A nivell de
romanent de tresoreria, aquí hem tingut un moviment de tresoreria de 901.312,05 €, aquest romanent
està constituït pel fons líquids que a tancament de 31 de desembre de 2016 1.970.779,50 €. Uns drets
pendents de cobrament d'1.943.541,09 €.  Unes obligacions pendents de pagament de 821.076,97 €.
Després  hi  havien unes  partides  pendents  d'aplicació  de  -129.347,19 € i  en  aquest  romanent  de
tresoreria de 2.963.896,43 € hi hem de restar els saldos de dubtós cobrament que és 1.260.207, 06 € i
l'excés de finançament afectat que són  802.377,32. €, aquí hi ha el carrer de la Triassa, Patrimoni
Municipal d'Habitatge, etc. Tot això fa els 901.312,05 € que com he comentat ja venia de la tresoreria
del 2016.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Aquí el problema serà el carrer de la Triassa, no? Que és deu 1.000.000 d'euros, no?
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
No, de moment, reconeguts hi ha els 290.000 € que són els que estan contemplats.

4.-

TEMA: Aprovació del pla econòmic financer.

Vista  la  proposta  presentada  pel  regidor  d'Hisenda,  Sr  David  Bohigas  Vilalta,  la  qual  ha  estat
dictaminada favorablement per la Comissió informativa de data 23 de març de 2017, i que literalment
diu:

=» Vist el Pla Econòmic-Financer elaborat pels Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament, la necessitat
del qual s’origina per l’aprovació de la liquidació del Pressupost 2016,

Donat que el Pla presentat és conforme al que estableix l’article 21 i 23 de la LO 2/2012 de 27 d’abril,

d’Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera,  en  relació  a  l’article  9.2  de  l’Ordre
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HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  que  es  desenvolupen  les  obligacions  de  subministrament

d’informació previstes a la LO 2/2012 esmentada, 

Es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.  Restar  assabentat  del  resultat  de  l’avaluació  de  la  regla  de  la  despesa  efectuat  per

l’Informe d’Intervenció 6/2017 de 27 de febrer.

SEGON.  Aprovar  el  Pla  Econòmic-financer  de  l’Ajuntament  en  els  termes  dels  documents  que

consten a l’expedient.

TERCER. Remetre al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat i
del Ministeri  de les previsions d’ingressos i despeses per als exercicis compresos en el pla. «=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor David Bohigas.
Bé, en el pla econòmic i financer, si abans ha sigut una mica pal de números, doncs ara serà una
mica més llarg, però intentaré fer-ho una mica abreujat. Ens trobem que en aquest 2016 hem trencat
el que s'anomena la regla de la despesa. La regla de la despesa que es va instituir el 2013, el 2012,
es va aprovar, però va entrar a partir del 2013, el que fa és mirar quin increment té de despesa amb
respecte l'any anterior, de despesa ajustada amb tots els paràmetres que s'estableixen. Fins al 2015
no s'havia trencat. Podríem incrementar la despesa en un 1,8% i l'hem incrementat en un 13%. El
motiu és perquè venim d'anys, on s'ha hagut d'ajustar molt, ens hem hagut d'estrènyer moltíssim el
cinturó i això fa que venim d'unes xifres de la despesa molt reduïdes. No obstant això des del 2010,
2011  fins  a  l'actualitat  estem en  els  plans  d'ajust  i  tots  aquests  plans  d'ajust  ens  han  portat  a
romanents de tresoreria negatius o molt negatius com el 2011, 1.733.000 €, on hi havia una sèrie de
coses que venien d'anys anteriors amb una sèrie d'ajustaments, hem passat a romanents en aquest
cas positius com el que hem comentat de l'any passat 1.100.000 €, o el d'aquest any de 900.000 € o
el 2014 de 657.000 €. Tot això ha fet que l'endeutament que havia arribat a ser d'un endeutament viu
d'un 188% hagi baixat fins a 31 de desembre a un 86,36% per tant la disminució ha estat molt
important i amb resultats pressupostaris doncs, també molt positius. Des del 2014, 2015, com aquest
2016. Doncs, ara hem començat a fer inversió perquè podem fer-ho i hem actuat amb despeses que
baixin en benefici  dels  ciutadans i  de la  cohesió social,  tot  això,  fa  que haguem tingut  aquesta
crescuda a nivell de despesa i que haguem d'establir aquest pla econòmic financer, que el que farem
és continuar el que estàvem fent fins a la data, perquè creiem que el que s'ha fet fins a la data,
doncs,  ha estat  correcte,  s'ha  reduït  fortament  l'endeutament  i  ara  toca eixamplar  una mica les
accions en pro de la ciutadania. Tot això fa que la despesa que preveiem per al 2017, en aquest pla,
la despesa computable és de 3.000,460 €. Arribem en aquesta despesa perquè en el pressupost del
2017,  restant  la  despesa  finançada  per  subvencions  que  són  246.000  €  i  hem vist  el  prómitg
d'execució dels últims anys del pressupost que és d'un 12,49% i ens situem en aquesta xifra que és
de 3.000.460 € i en el 2018, la previsió és que passi a 3.540.000 €, per tant el pla que portem
utilitzant mesures prudents és aquest.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Si avui, en el ple de la corporació l'aprovació d'aquest pla econòmic i financer, val a dir que nosaltres
la setmana passada va venir l'Esteve Callís que és qui porta els números amb referència al grup
PAU, n'hem estat parlant,  concretament ahir a la tarda, dient que en aquest pla a nosaltres ens
hagués agradat posar-hi el nostre punt de vista perquè és un pla, que no creiem pas que estigui
malfet ni ben fet, ja que l'han fet els tècnics i ells són gent molt vessada en aquests temes, el que sí
cal dir que és un pla continuista del que nosaltres vàrem fer en el seu dia, ja que ens vàrem trobar
amb un romanent negatiu de 200.000 € i ho vàrem deixar el 2015 fins a 500.000 €. Nosaltres aquí
veiem que es segueix una línia que l'Ajuntament no s'endeuti més i seria bo que aquestes futures
despeses que diuen que pujaran 3.540.000 € siguin guiades a les coses fonamentals i bàsiques que
ens falten en el poble com són tot el sistema subterrani, on tenim les clavegueres, on tenim el trenat
elèctric i sobretot a fer un cop de cap a la part de les naus Burés, no a la part protegida, sinó a la part
que no és protegida que encara no és nostra perquè tot  i  pagant  el  deute encara ens faltaran
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2.000.000, però avui mateix hi  hem donat un cop d'ull  i  tot  està caient  completament.  Nosaltres
veiem que hi ha la voluntat per part de l'equip de Govern de no augmentar més el deute, però també
ens  agradaria  que  tinguessin  present  aquestes  nostres  consideracions.  No  votarem  en  contra,
tampoc votarem a favor, el nostre vot serà l'abstenció per donar més confiança a l'equip de govern. 
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Aquest pla sobre els pressupostos del 2017, sentim que us vàreu abstenir, continuista, o sigui l'esforç
de no endeutament  crec  que no és  un esforç  per  l'endeutament,  sinó  que  és  un esforç  per  la
reducció dràstica de l'endeutament, hem comentat fa un moment que l'hem reduït gairebé 1.900.000
€ en aquest 2016 d'endeutament continuem amb la mateixa línia i en la part dels pressupostos que
són 116.000.€ que serviran aquest 2017 sí o sí. Després en funció de com evolucioni aquest 2017,
amb el romanent que tenim del 2016 veurem si podrem escometre noves amortitzacions. Amb el
tema d'inversions ja n'hem parlat moltes vegades en diferents plens que tenim molt clar que hi han
determinades prioritats i que anirem treballant. També hem comentat en algun ple que a la Burés hi
ha coses que es poden fer i coses que no es poden fer i  evidentment per llei i per la seguretat
sempre i si hi ha coses que posin en perill la seguretat de les persones.
Pren la paraula la senyora Secretària accidental:
Es proposa l'adopció dels següents acords:
Restar  assabentat  del  resultat  de  l'avaluació  de  la  regla  de  la  despesa  efectuat  per  l'informe
d'intervenció 6/2017 de 27 de febrer. 
Aprovar el Pla Econòmic- Financer de l'Ajuntament en els termes dels documents que consten a
l'expedient. 
Remetre al Departament de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda de la Generalitat i del Ministeri
de les previsions d'ingressos i despeses per als exercicis corresponents en el pla i publicar-ho en els
mitjans oportuns. 

VOTACIONS: Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada  
A favor (7): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, 
Abstencions(4):  PAU (3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat,  Anna Carrillo Oriol;  CUP
(1): Sergi Riera Sau.
En contra:----

5.-

TEMA:  Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes
d'edificació i ús del sòl al municipi.

Vista la proposta presentada pel Regidor d'Urbanisme, Sr. Toni Franco Caballé, que literalment diu:

=» Antecedents
1. Per Providència d'Alcaldia de data 9 de març de 2017 es va ordenar la incoació d’expedient per
procedir  a  l’aprovació  de  l'Ordenança  reguladora  de  la  intervenció  administrativa  en  els  actes
d’edificació i ús del sòl al municipi d’Anglès.

2. S'ha procedit a la regulació de la matèria conforme els principis de bona regulació (necessitat,
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència) previstos a l’article 129 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ja
que l'exposició de motius de l'ordenança justifica amb claredat els fins que persegueix i es considera
que és l'instrument més adequat per tal de garantir-ne la seva consecució -necessitat i eficàcia-. La
iniciativa  que  es  proposa  s'ajusta  al  principi  de  proporcionalitat  perquè  conté  la  regulació
imprescindible per atendre les necessitats a cobrir, després de constatar que no existeixen altres
mesures menys restrictives de drets. 

La iniciativa normativa s’exerceix de manera coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i
de la UE, per generar un marc normatiu estable, predictible, integrat, clar i de certesa, que faciliti el

7 de 76
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat



seu coneixement i comprensió i, en conseqüència, l’actuació i la presa de decisions de les persones i
de les empreses -seguretat jurídica-. En aplicació del principi de transparència, l'Ajuntament d'Anglès
possibilita l’accés senzill, universal i actualitzat a la normativa en vigor i als documents propis del
seu procés d’elaboració en els termes establerts a la Llei de Transparència, es defineixen clarament
els objectius de les iniciatives normatives i la seva justificació al preàmbul, i es possibilita que els
potencials destinataris tinguin una participació activa en l’elaboració de les normes.

Finalment, en relació al principi d'eficiència aquesta iniciativa intenta evitar càrregues administratives
innecessàries o accessòries i racionalitzar, en la seva aplicació, la gestió dels recursos públics. 

3.  Vist l’Informe Jurídic i de tramitació emès per la  secretària municipal  amb data 9 de març de
2017, obrant a l’expedient.

4. Vist el text articulat del Projecte d'Ordenança municipal, proposat.

5.  Vist que la proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de data 23 de
març de 2017.

Proposta de resolució

El regidor de l'Àrea d'Urbanisme, Toni Franco Caballé, proposa als membres del Ple l'adopció del
següent

ACORD:

PRIMER.- Aprovar inicialment  l’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els  actes
d’edificació i ús del sòl al municipi d’Anglès, el text literal de la qual es transcriu tot seguit:

«Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl al
municipi d’Anglès

ÍNDEX.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I. Objecte i àmbit d'aplicació.

Art. 1. Objecte.

Art. 2. Àmbit d’aplicació.

Art. 3. Interpretació.

Art. 4. Vigència.

CAPÍTOL II. Consulta, informació oral i obtenció de còpies.

Art. 5. Expedients no nominatius.

Art. 6. Expedients nominatius.

Art. 7. Obtenció de còpies.

CAPÍTOL II. Consulta, informació oral i obtenció de còpies.

Art. 8. Tipologia de la informació urbanística per escrit.

Art. 9. Requisits de les sol·licituds d’informació escrita.

TÍTOL II. ELS ACTES D’EDIFICACIÓ i ÚS DEL SÒL

CAPÍTOL I. Intervenció en l’edificació o l’ús del sòl i del subsòl.
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Art. 10.Tipus d’intervenció municipal.

Art. 11.Autorització per execució d’obres fora de l’horari laboral.

Art. 12.Actes promoguts per altres administracions.

CAPÍTOL II. Règim general de llicència.

Art. 13.Actes subjectes a llicència urbanística.

Art. 14.Tipus de llicències urbanístiques que es regulen en aquesta ordenança.

Art. 15.Requisits i documentació exigible per a les llicències d’obres i instal·lacions.

Art. 16.Requisits i documentació exigible per a les llicències d’enderroc.

Art. 17.Requisits i documentació exigible per a les llicències de parcel·lació i divisió horitzontal.

Art. 18.Requisits i documentació exigible per a les llicències de canvi d’ús.

Art. 19.Requisits i documentació exigible per a les llicències de primera ocupació i utilització parcial
dels edificis.

Art. 20.Requisits i documentació exigible per a les llicències d’alteració del medi rural.

Art. 21.Requisits i documentació exigible per a les llicències d’ús i obres provisionals.

Art. 22.Especificitats de les llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable.

Art. 23.Legalitzacions.

CAPÍTOL III. Règim general de comunicació prèvia.

Art. 24.Actes subjectes al règim de comunicació prèvia.

Art. 25.Tipus de comunicacions prèvies que es regulen en aquesta ordenança.

Art. 26.Requisits i documentació exigible per a la comunicació prèvia d’obres mínimes.

Art. 27.Requisits i documentació exigible per a la comunicació prèvia de primera utilització i ocupació
d’edificis.

Art. 28.Requisits i documentació exigible per a la comunicació prèvia de canvi d’ús no residencial en
sòl urbà.

Art. 29.Requisits i documentació exigible per a la comunicació prèvia  de la instal·lació de tanques.

Art. 30.Requisits i documentació exigible per a la comunicació prèvia de col·locació de cartells.

CAPÍTOL IV. Règim d’autorització d’actes complementaris.

Art. 31.Actes subjectes al règim d’autorització d’actes complementaris.

Art. 32.Tipus  d’autoritzacions  d’actes  complementaris  al  d’edificació  que  es  regulen  en  aquesta
ordenança.

Art. 33.Requisits i documentació exigible per a l’autorització d’instal·lació de grues torre.

Art. 34.Requisits i documentació exigible per a l’autorització d’ocupació de l avia pública amb elements
auxiliars de la construcció.

TÍTOL III. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE

CAPÍTOL I. Contingut i efectes.

Art. 35.Generalitats.

Art. 36.Tramitacions conjuntes.

Art. 37.Articulació del sistema d’intervenció administrativa en matèria de llicències urbanístiques i del
règim de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Art. 38.Articulació del sistema d’intervenció administrativa en matèria de llicències urbanístiques i dels
sistemes d’intervenció en matèria d’activitats.

Art. 39.Terminis de resolució.

Art. 40.Tipus de deficiències de les sol·licituds.
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Art. 41.Caducitat de l’expedient.

CAPÍTOL II. Deures del sol·licitant previs a la concessió i validesa de llicències i autoritzacions.

Art. 42.Obligació de cessió de terrenys i finalització de la urbanització.

Art. 43.Obligació de renuncia del valor afegit que les obres impliquen.

Art. 44.Obligació de notificar troballes arqueològiques.

CAPÍTOL III. Competència i contingut de l’atorgament de llicències i autoritzacions.

Art. 45.Competència municipal.

Art. 46.Contingut implícit i explícit de les llicències i autoritzacions.

Art. 47.Vigència de les llicències i autoritzacions.

Art. 48.Especificitats aplicables al règim de comunicació.

CAPÍTOL IV. Obligacions derivades de la concessió de llicències i autoritzacions.

Art. 49.Obligació de cessió de terrenys i finalització de la urbanització.

Art. 50.Obligacions del promotor posteriors a la concessió de la llicència i/o autorització.

Art. 51.Responsabilitats derivades de la signatura dels projectes tècnics.

Art. 52.Responsabilitat dels constructors.

CAPÍTOL V. Variacions de les sol·licituds en tràmit i de les llicències o autoritzacions concedides.

Art. 53.Canvi de sol·licitant en el procediment.

Art. 54.Canvi de titular d’una llicència o autorització concedida.

Art. 55.Modificació de la llicència i/o autorització concedida.

Art. 56.Pròrroga d’una llicència o autorització concedida.

Art. 57.Renúncia d’una llicència o autorització concedida.

Art. 58.Canvi de tècnics.

Art. 59.Canvi de constructors.

CAPÍTOL VI. Pèrdua de drets sobre llicències o autoritzacions concedides.

Art. 60.Caducitat de les llicències.

Art. 61.Nul·litat de la llicència o autorització.

CAPÍTOL VII. Devolució de fiances.

Art. 62.Generalitats.

Art. 63.Requisits exigibles per al retorn de la fiança de residus dipositada.

Art. 64.Requisits exigibles per al retorn de la fiança d’urbanització dipositada.

TÍTOL IV. CONTROL MUNICIPAL i RÈGIM DISCIPLINARI

CAPÍTOL I. Inspecció municipal.

Art. 65.Generalitats.

Art. 66.Efectes dels actes d’inspecció.

CAPÍTOL II. Règim disciplinari i infraccions.

Art. 67.Generalitats.

Art. 68.Llicències.

Art. 69.Ocupacions de la via pública.

Art. 70.Alteracions dels elements públics.
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TÍTOL V. DISPOSICIONS

Disposicions addicionals

Disposicions transitòries

Disposicions derogatòries

Disposicions finals

Referències i abreviacions emprades:

TRLUC. Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme,
parcialment modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

RLUC. Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

RPLU. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.

LSAD. 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. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’exercici  de les competències municipals  pel  que fa a la  seva intervenció administrativa en les
activitats  de  construcció  i  d’edificació,  en  els  usos  del  sòl  i  altres  actuacions  urbanístiques  que
realitzen els  particulars,  consisteixen bàsicament,  en l’atorgament de llicències urbanístiques i  la
resolució de les ordres d’execució, d’acord amb el que està establert a la legislació urbanística i el
planejament vigent.

Amb l’objectiu de facilitar l’exercici de la llibertat d’establiment dels prestadors de serveis i la lliure
circulació dels serveis, i  mantenir un nivell  elevat de qualitat dels serveis, la Directiva de Serveis
2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis
en el mercat interior pretén eliminar els obstacles innecessaris i desproporcionats per a la prestació
de serveis. En el mateix sentit s’expressen la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés
a les activitats de serveis i el seu exercici, la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents
de liberalització del comerç i de determinats serveis.

La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la
Generalitat i dels governs locals, al seu article 22 estableix la modificació dels articles 9 i 187 de la
Llei d’urbanisme, de manera que queden determinades amb caràcter general les obres subjectes al
règim de llicència urbanística, al règim de comunicació prèvia i les que no estan subjectes a cap dels
dos règims.

En la disposició derogatòria única de la mateixa Llei, es deroguen els apartats 1 i 2 de l’article 5 i els
articles 6 i 71 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014,
del 13 de maig. Aquests articles preveien la possibilitat expressa que determinades obres previstes
en règim de llicència es puguin tramitar en règim de comunicació si així ho establien les ordenances
municipals.

Tanmateix, l’aplicació d’aquestes disposicions legals en determinades obres resulta indeterminat si
és d’aplicació el règim de llicència o el règim de comunicació prèvia. Concretament, la indeterminació
afecta aquelles obres que s’ha d’entendre, o no, que requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic,
d’acord  amb  la  legislació  sobre  ordenació  de  l’edificació,  donat  que  la  Llei  38/1999,  de  5  de
novembre, d’Ordenació de l’Edificació, vigent, resulta poc precisa en aquests sentit, quan es refereix
a  “les  construccions  d’escassa  entitat  constructiva”,  “senzillesa  tècnica”  o  que  produeixin  una
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“variació  essencial”  de  la  composició  general  exterior,  la  volumetria,  o  el  conjunt  del  sistema
estructural.

Per precisar aquests aspectes, facilitar la interpretació normativa als interessats i aplicar criteris de
simplicitat i eficàcia, cal definir aquelles obres i actuacions puntuals, de poca entitat, que han d’estar
sotmeses a un procediment administratiu més àgil, ràpid i eficaç que el d’una autorització o llicència
prèvia. Per la poca complexitat tècnica i afectació que comporten aquest tipus d’obres, el control
preventiu  hauria de ser  el  mínim possible,  si  bé,  en aquests casos,  el  control  de l’administració
s’exerceix a posteriori, a patir de la comunicació prèvia.

Per tant, aquesta Ordenança té com objectiu regular, clarificar, simplificar i agilitzar la tramitació dels
diversos procediments administratius necessaris per a la concessió de les llicències i  actuacions
urbanístiques sotmeses a algun règim d’intervenció administrativa,  per tal de donar resposta a les
exigències normatives abans descrites.

Per altra banda, per donar compliment a allò previst a l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s'ha procedit a la regulació de
la matèria conforme els principis de bona regulació (necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat
jurídica,  transparència  i  eficiència).  Aquesta  ordenança  és  l'instrument  més  adequat  per  tal  de
garantir la consecució dels principis de necessitat i eficàcia. 

La  iniciativa  que  es  proposa  s'ajusta  al  principi  de  proporcionalitat  perquè  conté  la  regulació
imprescindible per atendre les necessitats a cobrir, després de constatar que no existeixen altres
mesures  menys  restrictives  de  drets.  Així  mateix,  la  iniciativa  normativa  s’exerceix  de  manera
coherent amb la resta de l’ordenament jurídic, nacional i de la UE, per generar un marc normatiu
estable,  predictible,  integrat,  clar  i  de certesa,  que faciliti  el  seu coneixement i  comprensió i,  en
conseqüència,  l’actuació  i  la  presa  de  decisions  de  les  persones  i  de  les  empreses  -seguretat
jurídica-. 

En aplicació del principi de transparència, l'Ajuntament d'Anglès possibilita l’accés senzill, universal i
actualitzat a la normativa en vigor i als documents propis del seu procés d’elaboració en els termes
establerts  a  la  Llei  de  Transparència,  es  defineixen  clarament  els  objectius  de  les  iniciatives
normatives i la seva justificació al preàmbul, i es possibilita que els potencials destinataris tinguin una
participació activa en l’elaboració de les normes.

Finalment, aquesta iniciativa intenta evitar càrregues administratives innecessàries o accessòries i
racionalitzar, en la seva aplicació, la gestió dels recursos públics.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

CAPÍTOL I. OBJECTE i ÀMBIT D'APLICACIÓ.

Article 1. Objecte.

L'objecte  d'aquesta  ordenança  és  la  regulació  de  la  intervenció  administrativa  en  els  actes
d'edificació i ús del sòl i subsòl subjectes a control de l’administració local.

Així mateix també té per objectiu establir el règim jurídic i el procediment administratiu a seguir per a
la tramitació de les actuacions subjectes a llicència d'obres i de les actuacions subjectes al règim de
comunicació prèvia d'acord amb la classificació que es fa en la pròpia ordenança i en la normativa
sectorial vigent.

Article 2. Àmbit d'aplicació.
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L'àmbit d'aplicació de la present ordenança es correspon amb tot el terme municipal d’Anglès.

Article 3. Interpretació.

La següent ordenança s'ha d'interpretar segons el sentit propi de les seves paraules, en relació amb
el context i amb subordinació a allò que disposi la legislació urbanística general vigent, les normes de
procediment administratiu i altres, així com amb subordinació a les disposicions contingudes en el
planejament urbanístic municipal, que prevaldran en cas de dubte, d'imprecisió o de contradicció.

Article 4. Vigència.

Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop completats els tràmits previstos en la legislació vigent i
tindrà una vigència indefinida mentre no es derogui de forma expressa i  pel  mateix procediment
seguit per a la seva aprovació.

Quan normes superiors que incideixen directament en l'ordenança siguin modificades s'entendran
també modificats,  de  forma automàtica,  els  continguts  de  la  present  ordenança  que  en  resultin
afectats.

CAPÍTOL II. CONSULTA, INFORMACIÓ ORAL i OBTENCIÓ DE CÒPIES.

Article 5. Expedients no nominatius.

Qualsevol persona té dret a consultar,  a rebre informació oral  i/o escrita i  a obtenir còpies a les
oficines  municipals,  en  dies  i  hores  d'oficina,  del  planejament  general  i  derivat  així  com  dels
documents i dels expedients no nominatius tramitats sempre que no es vulneri el dret a la intimitat de
les persones, en els termes i condicions establerts en aquest capítol.

Article 6. Expedients nominatius.

Qualsevol persona té dret a consultar,  a rebre informació oral  i/o escrita i  a obtenir còpies a les
oficines municipals, en dies i hores d'oficina, dels documents i dels expedients nominatius tramitats
sempre i quan s'acrediti fefaentment l'interès directe i no es vulneri la legislació vigent en matèria de
protecció de dades.

Article 7. Obtenció de còpies.

L'obtenció  de  còpies,  a  excepció  del  planejament  general  i  derivat  aprovat  definitivament,  està
condicionada a la formulació de la petició per escrit, sempre amb respecte a les lleis vigents sobre
propietat intel·lectual i en matèria de protecció de dades.

La sol·licitud d'obtenció de còpies podrà ser denegada motivadament quan prevalguin raons d'interès
públic, d'interessos de tercers més dignes de protecció o bé quan així ho disposin les lleis vigents.

En qualsevol  cas  l'obtenció  d'aquestes  còpies  resta  subjecta  també a  l'abonament  de  les  taxes
corresponents.

CAPÍTOL III. INFORMACIÓ URBANÍSTICA PER ESCRIT.

Article 8. Tipologia de la informació urbanística per escrit.

Qualsevol persona té dret a rebre informació urbanística per escrit, previ pagament de la taxa que hi
correspongui, en els termes següents:

 Règim  urbanístic  aplicable  a  una  finca,  mitjançant  el  corresponent  Certificat  de  règim
urbanístic.

 Alineacions  i  rasants  que  corresponen  a  una  edificació  segons  el  planejament  vigent,
mitjançant el corresponent Certificat d'alineacions.
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 Compatibilitat de la instal·lació d'una activitat respecte del planejament urbanístic, mitjançant
el corresponent Certificat de compatibilitat urbanística. 

 Situació de legalitat d'una edificació existent en relació a l'existència d'expedients de disciplina
urbanística incoats sobre la finca, mitjançant el corresponent Certificat de legalitat urbanística.

 Informe sobre la possibilitat de dur a terme una actuació de conformitat amb el POUM vigent,
mitjançant el corresponent Informe previ.

Article 9. Requisits de les sol·licituds d'informació urbanística escrita.

Les sol·licituds d'informació per escrit s'hauran de formalitzar davant del Registre general d'entrades
de l’Ajuntament, havent d'aportar conjuntament amb el Model d'instància corresponent (veure Annex
I)  els  documents  que s'indiquen a  continuació  en  funció  de  quina  sigui  la  tipologia  d'informació
urbanística escrita sol·licitada:

 Pel Certificat de règim urbanístic:

a. Plànol  d'emplaçament  a E 1:1000,  com a mínim,  o bé en el  seu defecte  còpia  del
document de “Consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals” corresponent, de tal
manera que sigui possible una identificació indubtable de la finca.

 Pel Certificat d'alineacions:

a. Plànol  d'emplaçament  a E 1:1000,  com a mínim,  o bé en el  seu defecte  còpia  del
document de “Consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals” corresponent, de tal
manera que sigui possible una identificació indubtable de la finca.

 Pel Certificat de compatibilitat urbanística:

a. Plànol  d'emplaçament  a E 1:1000,  com a mínim,  o bé en el  seu defecte  còpia  del
document de “Consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals” corresponent, de tal
manera que sigui possible una identificació indubtable de la finca.

b. Breu  memòria  descriptiva  de l'activitat  proposada en  què es  faci  menció  també als
possibles usos del sòl o subsòl que es puguin requerir (p/ex. ocupacions de via pública,
etc.) així com als requeriments necessaris respecte dels serveis municipals (industrials,
assimilables a un ús domèstic, etc.).

 Pel Certificat de legalitat urbanística:

a. Plànol  d'emplaçament  a E 1:1000,  com a mínim,  o bé en el  seu defecte  còpia  del
document de “Consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals” corresponent, de tal
manera que sigui possible una identificació indubtable de la finca.

b. Informació que permeti facilitar la localització dels antecedents necessaris per a poder
emetre la certificació (adreça, any de construcció, promotor, referència cadastral, etc.).

c. Plànols i/o fotografies suficientment descriptius dels elements construïts existents a la
finca.

 Per un Informe previ:

a. Plànol  d'emplaçament  a E 1:1000,  com a mínim,  o bé en el  seu defecte  còpia  del
document de “Consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals” corresponent, de tal
manera que sigui possible una identificació indubtable de la finca.

b. Breu memòria explicativa de la consulta que es formula.

c. Avantprojecte o croquis, si s'escau.

En  informes  previs  d'actuacions  concretes  que  puguin  estar  subjectes  a  informes
preceptius  d'altres  administracions  (Carreteres,  ACA,  etc.)  caldrà  que  l'esmentat
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avantprojecte contingui  tota la  informació necessària  (memòria  i  plànols)  i  que sigui
presentat en format paper i en format digital (.pdf o similar).

TÍTOL II. ELS ACTES D'EDIFICACIÓ i ÚS DEL SÒL.

CAPÍTOL I. INTERVENCIÓ EN L'EDIFICACIÓ O L'ÚS DEL SÒL i EL SUBSÒL.

Article 10. Tipus d'intervenció municipal.

1. La intervenció de l'Ajuntament en els actes relatius a l'ús del sòl i a l'edificació, d'acord amb allò
que s'assenyala als articles 187, 187bis i 187ter del TRLUC i altra legislació sectorial aplicable,
es concreta en els següents mitjans de control preventiu:

a)  Règim de llicència.
b)  Règim de comunicació prèvia.
c)  Autorització  per  utilització  privativa  del  domini  públic  relacionada  amb  actes

complementaris al d'edificació.
2. Queden exclosos d'intervenció municipal, d'acord amb l'article 187ter del TRLUC i altra legislació

sectorial aplicable, els actes següents:
a)  Les obres d'urbanització ja incloses en plans o projectes d'urbanització degudament

aprovats.
b)  Les parcel·lacions urbanístiques incloses en projectes de reparcel·lació degudament

aprovats.
c)  Els actes i les obres que s'han de dur a terme en compliment d'una ordre d'execució o

de restauració si no requereixen projecte tècnic o bé si la mateixa ordre o l'acte que
n'ordena l'execució subsidiària ja incorpora el projecte tècnic requerit.

d)  En  sòl  no  urbanitzable  i/o  urbanitzable  no  delimitat,  els  moviments  de  terres,
explanació de terrenys, obertura, pavimentació i modificació de camins rurals i la tala
de masses arbòries o de vegetació arbustiva sempre que s'executin a l'empara d'un
instrument  d'ordenació forestal  o  sota la  intervenció de l'administració forestal  i  de
l'administració competent en matèria de medi ambient.

e)  En sòl no urbanitzable i/o urbanitzable no delimitat, la tala de masses arbòries o de
vegetació arbustiva que s'executi sota la intervenció d'una administració competent en
matèria de protecció del domini públic i de l'administració competent en matèria de
medi ambient.

f)   Els actes de manteniment de les parts no edificades de les finques tals com la neteja i
desbrossament de parcel·les i solars i/o l'enjardinament d'aquests sempre i quan no
comportin moviments de terres significatius.

g)  Els actes de manteniment i/o reparació puntual a l'interior d'edificis no protegits d'acord
amb el planejament municipal vigent, tals com el pintat dels interiors, la reparació de
fuites.

3. Les  actuacions  recollides  en  aquest  capítol  no  tenen  caràcter  exhaustiu  i,  per  tant,  s'hi
consideraran incloses per analogia totes aquelles no previstes expressament però assimilables
en quant a entitat  o naturalesa,  sempre d'acord amb les lleis,  reglaments urbanístics, el  Pla
general  d'ordenació  vigent  i  altres  instruments  de  planejament  que  el  complementin  i/o  el
desenvolupin.

Article 11. Autorització per execució d'obres fora de l'horari laboral.

Independentment  de quin sigui  el  tipus d'intervenció a què resti  sotmesa una actuació,  quan es
prevegi  la  necessitat  indispensable d'executar  total  o  parcialment  les obres en qüestió  en horari
nocturn (de 9 del vespre a 7 del matí) o bé en diumenges o dies declarats com a festius, caldrà que
s'hagi  obtingut  prèviament  una autorització  expressa dins  la  qual  l'Ajuntament  podrà establir  les
mesures compensatòries que entengui convenients.

Article 12. Actes promoguts per altres administracions.
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Tots els actes assenyalats en aquest capítol, quan siguin promoguts per altres administracions i no
es tramitin com a projectes d'obres públiques, estaran igualment subjectes al règim de llicència, de
comunicació  prèvia  o  bé  d'autorització,  segons  correspongui,  en  els  mateixos  termes  que  els
particulars si bé amb les especificitats establertes a la normativa vigent.

CAPÍTOL II. RÈGIM GENERAL DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA.

Article 13. Actes subjectes a llicència urbanística.

1. Resten subjectes al regim general de llicència urbanística prèvia tots els actes de transformació
o  d'utilització  del  sòl  o  del  subsòl,  d'edificació,  de  construcció  o  d'enderrocament  d'obres
previstos en l'article 187 del TRLUC, amb les excepcions assenyalades a l'article 10.2 d'aquesta
Ordenança, d'acord amb la relació següent:
a) Els moviments de terres i les esplanacions dels terrenys.
b) Les parcel·lacions urbanístiques.
c) La construcció d'edificis de nova planta i la intervenció en els edificis ja existents (ampliació,

reforma,  modificació  o  rehabilitació)  que,  d'acord  amb  la  legislació  sobre  ordenació  de
l'edificació, requereixen de l'elaboració d'un projecte tècnic.

d) La demolició total o parcial de construccions i/o edificacions existents.
e) La primera utilització i ocupació parcial dels edificis.
f) El canvi dels edificis a un ús residencial.
g) L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres.
h) L'acumulació de residus i el dipòsit de materials que puguin alterar les característiques del

paisatge.
i) La  instal·lació  d'hivernacles  o  instal·lacions  similars,  llevat  que  els  murs  perimetrals

d'aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d'alçària.
j) La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva.
k) L'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
l) La constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa.
m) Les obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització degudament

aprovat.
n) La  instal·lació  de  cases  prefabricades  o  instal·lacions  similars,  ja  siguin  provisionals  o

permanents.
o) La  instal·lació  d'infraestructures  de  serveis  de  subministrament  d'energia,  d'aigua,  de

sanejament, de telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d'antenes o dispositius de
telecomunicacions  (excepte  les  infraestructures  relatives  a  les  xarxes  públiques  de
comunicacions  electròniques  que,  d'acord  amb  la  legislació  sobre  telecomunicacions,
estiguin subjectes al règims de declaració responsable que s'hi estableix).

p) Els usos i les obres provisionals.
q) Tota intervenció que afecti a un bé sotmès a un règim de protecció patrimonial cultural o

urbanística, fins i tot aquelles en principi sotmeses a un règim de comunicació prèvia.
r) Tota intervenció que afecti un edifici o finca situats en sòl no urbanitzable, fins i tot aquelles

en principi sotmeses a un règim de comunicació prèvia.
2. Quan l'actuació  pretesa inclogui  diferents  actes  dels  relacionats  anteriorment  s'hi  aplicarà  el

règim que li correspongui i que comporti una major exigència documental, essent innecessari de
tramitar-ho com a actes independents i/o individualitzats.

Article 14. Tipus de llicències urbanístiques que es regulen en aquesta ordenança.

Als efectes de determinar  els requisits i  la documentació exigible en cada cas,  s'estableixen els
següents tipus de llicències:

 Llicència d'obres i instal·lacions.
 Llicència d'obres majors.
 Llicència d'obres menors.
 Llicència per a la construcció de piscines.
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 Llicència d'enderroc.
 Llicència de parcel·lació i divisió horitzontal.

 Llicència de parcel·lació.
 Llicència de divisió horitzontal.

 Llicència de canvi d'ús.
 A ús residencial en qualsevol classe de sòl.
 A qualsevol altre ús admès, en sòl no urbanitzable.

 Llicència de primera ocupació i utilització parcial d'edificis.
 Llicència per alteració del medi rural.

 Llicència de moviments de terres.
 Llicència de tala d'arbres.
 Llicència d'obertura, pavimentació i/o modificació de camins rurals.
 Llicència per l'extracció d'àrids i/o la instal·lació de dipòsits de materials.

 Llicència d'usos i obres provisionals.

Article 15. Requisits i documentació exigible per a les llicències d'obres i instal·lacions.

1. Llicència d'obres majors.
a) Tenen la consideració d'obres majors les següents actuacions:

 Tota  construcció  de  nova  planta,  ja  sigui  d'ús  residencial,  industrial,  comercial  o
qualsevol altre, a excepció d'aquelles edificacions auxiliars de menys de 25 m2 i notable
senzillesa tècnica que resten regulades com a obres menors.

 Tota construcció d'ampliació i/o increment del volum construït excepte quan es produeixi
pel simple tancament de porxos existents i/o per l'addició d'altres elements ja construïts
que no comportin increment de la volumetria global existent, en quin cas es tractaran
com a obres menors.

 Tota obra de reforma i/o rehabilitació d'un edifici existent amb incidència no puntual en
l'estructura, en les façanes i/o en les seves condicions d'ús i funcionalitat.

 Qualsevol obra que tingui incidència en l'aspecte exterior d'una edificació sotmesa a un
règim especial de protecció (històric, artístic, arquitectònic, …).

 La construcció de murs de contenció de terres de més de 1,5 metres d'alçada.
 La instal·lació de cases prefabricades, ja siguin de caràcter temporal o permanent.

b) Documentació que cal presentar en les sol·licituds d'obra major:
 Instància segons model normalitzat (veure annex I).
 Documentació conforme el signant del projecte és tècnic competent i la seva justificació.
 Projecte bàsic signat per un tècnic competent, el qual haurà de contenir, com a mínim,

la següent informació:
 Memòria descriptiva de l'obra a realitzar, amb indicació del nombre d'entitats, l'ús

previst per a cadascuna d'elles i les superfícies parcials i totals de l'edificació (fins i
tot aquelles en què no s'hi actua en els projectes de reforma i/o rehabilitació).

 Justificació expressa del compliment de la normativa urbanística aplicable així com
de tota la resta de normativa sectorial  vigent  (construcció,  habitabilitat,  prevenció
d'incendis, accessibilitat, control tèrmic i acústic, gestió de residus, etc.).

 Pressupost d'execució material de l'obra.
 Estudi de gestió dels residus.
 Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut, segons correspongui.
 Plànols. Necessàriament, com a mínim, els següents:

o Plànol d'emplaçament i situació, el qual permeti una identificació indubtable de la
finca on es volen executar les obres, preferentment sobre el plànol d'ordenació
del Pla vigent.

o Plànols  d'implantació,  a  una  escala  mínima  de  1/250,  els  quals  permetin
identificar  clarament  la  posició  de  l'edificació  en  el  conjunt  de  la  finca,  amb
indicació de les distàncies d'aquesta als límits de la finca, a camins, a veïns i a
altres  elements  físics  significatius.  En  el  cas  d'edificacions  de  nova  planta
envoltades de jardí privat caldrà aportar un plànol topogràfic actual i un plànol
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topogràfic  modificat  de tal  manera que sigui  possible d'avaluar  quins són els
moviments de terres i canvis de rasant previstos i, en conseqüència, es puguin
determinar, si s'escau, mesures compensatòries de l'impacte paisatgístic que es
generi. També caldrà indicar-hi quins elements de l'arbrat existent es mantenen i
quins s'ha previst de replantar.

o Plànol  justificatiu  del  compliment  de  les  determinacions  del  planejament
urbanístic,  el  qual  contingui,  degudament  grafiats  els  paràmetres  urbanístics
principals  (volumetria  màxima admesa, fondària edificable,  alçada reguladora,
distàncies a límits i vials, etc.).

o Plànols de plantes i façanes, a escala mínima de 1/100, amb les seccions i/o
detalls  que  siguin  necessaris  per  a  una  complerta  comprensió,  inclòs,  en
projectes  d'ús  residencial,  la  justificació  gràfica  dels  paràmetres  d'habitabilitat
que li siguin aplicables.

c) Documentació  que  no  és  necessària  per  a  l'obtenció  de  la  llicència  però  que  resulta
indispensable per a poder iniciar les obres:
 Projecte executiu degudament visat pel Col·legi professional corresponent. Si la llicència

s'ha  obtingut  amb el  projecte  bàsic  caldrà  adjuntar-hi  un  certificat  en  què  el  tècnic
redactor garanteixi que no s'han introduït canvis respecte del projecte bàsic avaluat per
la concessió de la llicència.

 Full d'assumpció de la direcció d'obra signat per tècnic competent i visat pel Col·legi
professional corresponent.

 Full d'assumpció de la direcció d'execució de l'obra signat per tècnic competent i visat
pel Col·legi professional corresponent.

 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d'obra.
 Programa de control de qualitat.
 Nomenament  del  contractista  amb,  si  s'escau,  la  corresponent  declaració  d'aquest

d'estar donat d'alta d'IAE.
 Si s'escau, en el cas que l'obra requereixi ocupar la via pública o la instal·lació de grues

torre caldrà que es disposi de la preceptiva autorització.
 Si s'escau,  en edificacions susceptibles de ser sotmeses a divisió  horitzontal  caldrà

aportar  també  el  corresponent  projecte  executiu  de  telecomunicacions  signat  per
personal tècnic competent i visat pel Col·legi professional corresponent.

2. Llicència d'obres menors.
a. Tenen la consideració d'obres menors les següents actuacions:

 Tota construcció de nova planta d'edificacions auxiliars de menys de 25 m2 i notable
senzillesa tècnica que no estiguin subjectes al règim de comunicació prèvia d'obres.

 Tota construcció d'ampliació i/o increment  del  volum construït  quan es produeixi  pel
simple tancament de porxos existents i/o per l'addició d'altres elements ja construïts de
tal manera que no hi ha increment de la volumetria global preexistent.

 Tota obra de reforma i/o rehabilitació d'un edifici  existent  amb incidència  puntual en
l'estructura i/o les seves façanes.

 Tota  obra  de  reforma  i/o  rehabilitació  d'un  edifici  existent  que,  tot  i  no  afectar  ni
l'estructura ni les façanes, comporta una modificació  no puntual de la seva distribució
interior.

 La construcció de murs de contenció de terres de fins a 3 metres d'alçada.
 Les obres puntuals d'urbanització no incloses en projectes d'urbanització.
 L'actuació  o  modificació  de  qualsevol  element  situat  en  l’àmbit  no  privat  (com  per

exemple guals en la via pública, moviment de senyalització vertical,...).
b. Documentació que cal presentar en les sol·licituds d'obra menor:

 Instància segons model normalitzat (veure annex I).
 Memòria tècnica signada per un tècnic competent,  la qual haurà de contenir,  com a

mínim, la següent informació:
 Descripció complerta de l'obra a realitzar, amb indicació de les superfícies parcials i

totals afectades.

18 de 76
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat



 Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable així com de  la resta
de  normativa  sectorial  vigent  (construcció,  habitabilitat,  prevenció  d'incendis,
accessibilitat, control tèrmic i acústic, gestió de residus, etc.).

 Pressupost d'execució material de l'obra.
 Estudi bàsic de seguretat i salut.
 Plànols. Necessàriament els següents:

o Plànol d'emplaçament i situació, el qual permeti una identificació indubtable de la
finca on es volen executar les obres, preferentment sobre el plànol d'ordenació
del Pla vigent.

o Plànol d'implantació, a una escala mínima de 1/250, el qual permeti identificar
clarament la posició de les obres respecte de la resta de  l'edificació o bé en
relació al conjunt de la finca, amb indicació de les distàncies a límits de la finca,
a camins, a veïns i a altres elements físics significatius.

o Plànols de plantes i façanes, a escala mínima de 1/100, amb les seccions i/o
detalls  que  siguin  necessaris  per  a  una  complerta  comprensió  de  les  obres
proposades.

c. Documentació  que  no  és  necessària  per  a  l'obtenció  de  la  llicència  però  que  resulta
indispensable per a poder iniciar les obres:
 Full  d'assumeix  de  la  direcció  d'obra  signat  per  tècnic  competent  acompanyat  d'un

certificat de col·legiació on hi consti que disposa de la corresponent assegurança de
responsabilitat  professional  en  vigor  (aquest  certificat  no  serà  necessari  quan  la
memòria tècnica aportada per la concessió de la llicència estigui degudament visada).

 Nomenament  del  contractista  amb,  si  s'escau,  la  corresponent  declaració  d'aquest
d'estar donat d'alta d'IAE.

 Si s'escau, en el cas que l'obra requereixi ocupar la via pública caldrà que es disposi de
la preceptiva autorització.

3. Llicència per a la construcció de piscines.
a. Estan subjectes a l'obtenció de llicència per a la construcció de piscines tota actuació de

construcció d'una piscina descoberta d'ús privat, ja sigui del tipus prefabricat o realitzada “in
situ”.
No obstant això, la construcció de piscines descobertes d'ús públic i de piscines cobertes,
siguin d'ús públic o privat, rebran la consideració d'obra major i la seva autorització es regirà
per allò establert a l'article 15.1.

b. Documentació que cal presentar en les sol·licituds de construcció de piscines:
 Instància segons model normalitzat (veure annex I).
 Memòria tècnica signada per un tècnic competent els quals hauran de contenir, com a

mínim, la següent informació:
 Descripció complerta de l'obra a realitzar, amb indicació de les superfícies parcials i

totals afectades.
 Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable així com de  la resta

de normativa sectorial vigent (construcció, instal·lacions, gestió de residus, etc.).
 Pressupost d'execució material de l'obra.
 Estudi bàsic de seguretat i salut.
 Plànols. Necessàriament els següents:

o Plànol d'emplaçament i situació, el qual permeti una identificació indubtable de la
finca on es volen executar les obres, preferentment sobre el plànol d'ordenació
del Pla vigent.

o Plànol d'implantació, a una escala mínima de 1/250, el qual permeti identificar
clarament la posició de la piscina respecte de la resta de  l'edificació i dels límits
de la finca (a carrer, fons i veïns).

o Plànols de planta,secció i/o detall  que siguin necessaris  per a una complerta
comprensió de l'actuació proposada.

c. Documentació  que  no  és  necessària  per  a  l'obtenció  de  la  llicència  però  que  resulta
indispensable per a poder iniciar les obres:
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 Full  d'assumeix  de  la  direcció  d'obra  signat  per  tècnic  competent  acompanyat  d'un
certificat de col·legiació on hi consti que disposa de la corresponent assegurança de
responsabilitat  professional  en  vigor  (aquest  certificat  no  serà  necessari  quan  la
memòria tècnica o projecte aportats per la concessió de la llicència estiguin degudament
visats).

 Nomenament  del  contractista  amb,  si  s'escau,  la  corresponent  declaració  d'aquest
d'estar donat d'alta d'IAE.

Article 16. Requisits i documentació exigible per a les llicències d'enderroc.

a. Estan subjectes a l'obtenció de llicència d'enderroc les disminucions totals o parcials del
volum d'un edifici.  Els  enderrocs parcials  lligats  a obres de reforma o ampliació queden
exclosos  d'aquest  tipus  de  llicència  i  quedaran  incorporats  dins  la  llicència  d'obres  de
construcció corresponent.
Quan es tracti d'edificis que tot i comptar amb algun tipus de protecció se n'admet la seva
demolició parcial, la llicència d'enderroc s'haurà de tramitar simultàniament amb la llicència
de nova construcció.
Aquesta mateixa simultaneïtat també podrà ser exigible en l'enderroc d'edificacions situades
en emplaçaments molt cèntrics o molt propers a equipaments municipals.

b. Documentació que cal presentar en les sol·licituds d'enderroc:
 Instància segons model normalitzat (veure annex I).
 Projecte tècnic degudament visat, el qual haurà de contenir, com a mínim, la següent

informació:
 Breu descripció de l'edificació a enderrocar, amb fotografies de les façanes i altres

elements rellevants.
 Annex d'avaluació i gestió dels residus generats.
 Pressupost d'execució material de l'obra.
 Estudi bàsic de seguretat i salut.
 Plànols de l’estat actual de la finca i dels seus edificis.

 Certificat del tècnic redactor relatiu a les possibles afeccions de l'obra en referència a
línies de serveis existents.

c. Documentació  que  no  és  necessària  per  a  l'obtenció  de  la  llicència  però  que  resulta
indispensable per a poder iniciar les obres:
 Full  d'assumeix de la direcció d'obra signat per tècnic competent  i  visat pel Col·legi

professional corresponent.
 Full de designació del coordinador de seguretat i salut en fase d'obra.
 Nomenament  del  contractista  en què s'hi  inclourà una referència explícita  a què es

disposa de la corresponent assegurança de responsabilitat civil amb què poder fer front
a qualsevol desperfecte.

Article 17. Requisits i  documentació exigible per a les llicències de parcel·lació i  divisió
horitzontal.

1. Llicència de parcel·lació.
a. Estan subjectes a fiscalització prèvia municipal i a la sol·licitud de llicència de parcel·lació,

d'acord amb l'article  25 del  RPLUC, tota divisió  o segregació de terrenys de la  qual  en
resultin dos o més lots, llevat que derivin d'un expedient d'expropiació forçosa o estiguin
emparades en un projecte de reparcel·lació aprovat definitivament.

b. Documentació que, d'acord amb l'article 28 del RPLUC, cal presentar en les sol·licituds de
llicència de parcel·lació:
 Instància segons model normalitzat (veure annex I).
 Memòria  justificativa  que  ha  de  comprendre  la  finalitat  o  l'ús  a  què  es  pretenguin

destinar els lots proposats i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al
règim legal  de formació de parcel·les,  més encara en aquells casos en què hi  hagi
presència d'edificacions existents.
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 Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l'operació
jurídica assimilada que se sol·liciti.

 Plànol  de  situació  de  la  finca  que  es  pretengui  dividir,  amb  indicació  de  la  seva
referència registral i cadastral.

 Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica
topogràfica, representatiu dels lots proposats.

 Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques.
 Fitxes descriptives dels  lots  resultants,  incloses les relatives als terrenys destinats a

sistemes urbanístics que s'hagin de cedir, si s'escau, amb indicació dels límits, cabuda i
qualificació urbanística de cada lot.

2. Llicència de divisió horitzontal.
a. Estan subjectes a l'obtenció prèvia de llicència de divisió horitzontal, d'acord amb l'art. 30 del

RPLUC, la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal simple o complexa,
sobre un edifici o conjunt immobiliari, que comporti una variació del nombre d'habitatges,
establiments  o  altres  elements  susceptibles  d'aprofitament  privatiu  independent  respecte
dels autoritzats en la llicència urbanística anterior.
En aquest  sentit  únicament  es  tramitaran  com a llicència  de  divisió  horitzontal  aquelles
actuacions que no requereixin d'obres importants i que, per tant, no formin part intrínseca del
projecte d'obres aportat en el marc de la corresponent llicència d'obra major regulada en
l'article 15.1 de l'ordenança.

b. Documentació que, d'acord amb l'article 31 del RPLUC, cal presentar en les sol·licituds de
llicència de divisió horitzontal:
 Instància segons model normalitzat (veure annex I).
 Memòria  justificativa  de  l'adequació  del  nombre  d'habitatges,  establiments  o  altres

elements  susceptibles  d'aprofitament  privatiu  independent  proposats  a  les
determinacions del planejament urbanístic i  a la legislació sectorial  aplicables.  En el
supòsit de que la divisió horitzontal persegueixi l'increment del nombre d'habitatges serà
imprescindible  que  la  memòria  tècnica  estigui  subscrita  per  un arquitecte  i  que s'hi
inclogui una justificació específica del compliment del Decret d'habitabilitat vigent.

 Plànol  de  situació  de  l'immoble  que  es  pretengui  dividir,  amb indicació  de  la  seva
referència registral i cadastral.

 Plànols a escala adequada en què constin la totalitat dels habitatges, establiments o
altres  elements  susceptibles  d'aprofitament  privatiu  independent  resultants,  la  seva
superfície i l'ús urbanístic previst.

 Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on hi consti la descripció de la
finca i/o edificació.

 Proforma del document públic o privat pel qual s'incrementa el  nombre d'habitatges,
establiments  o  altres  elements  susceptibles  d'aprofitament  privatiu  independent
respecte dels autoritzats en la llicència urbanística anterior.

Article 18. Requisits i documentació exigible per a les llicències de canvi d'ús.

1. Llicència de canvi d'ús a residencial en qualsevol classe de sòl. 
a. Estan subjectes a l'obtenció de llicència prèvia de canvi d'ús a residencial qualsevol actuació

que tingui per objecte la reconversió d'un espai preexistent a un ús d'habitatge, sigui quina
sigui  la  classificació  del  sòl,  sense  que  siguin  necessàries  obres  de  reforma  o  gran
reparació, supòsit en el qual l'actuació es resoldrà conjuntament com a una llicència d'obra
major. 

b. Documentació que cal presentar en les sol·licituds de llicència de canvi d'ús a residencial:
 Instància segons model normalitzat (veure annex I).
 Projecte tècnic subscrit per un arquitecte en què es descrigui suficientment l'edificació o

part d'edificació que es pretén destinar a l'ús residencial, s'avaluï l'abast de les obres
mínimes necessàries i  es justifiqui  el  compliment de la  legislació sectorial  aplicable,
especialment en matèria d'habitabilitat.
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 Fotografies de l'immoble prèvies a la sol·licitud en què s'acrediti  que el canvi d'ús a
residencial no requereix d'obres de reforma o gran reparació.

2. Llicència de canvi d'ús, a qualsevol ús admès no residencial, en sòl no urbanitzable. 
a. Estan subjectes a l'obtenció de llicència prèvia de canvi d'ús en sòl no urbanitzable qualsevol

actuació que, en aquest tipus de sòl, tingui per objecte la reconversió d'un espai preexistent
a un ús diferent al que li fou autoritzat en la llicència urbanística anterior. 

b. Documentació  que  cal  presentar  en les  sol·licituds  de llicència  de canvi  d'ús  en sòl  no
urbanitzable:
 Instància segons model normalitzat (veure annex I).
 Projecte  tècnic  subscrit  per  un  tècnic  competent  en  què  es  descrigui  suficientment

l'edificació o part d'edificació que es pretén destinar a un nou ús, s'avaluï l'abast de les
obres mínimes necessàries i es justifiqui el compliment de la legislació sectorial que li és
aplicable.

 Fotografies de l'immoble prèvies a la sol·licitud en què s'acrediti  que el canvi d'ús a
residencial no requereix d'obres de reforma o gran reparació.

Article 19. Requisits  i  documentació  exigible  per  a  les  llicències  de  primera ocupació  i
utilització parcial d'edificis.

a. Estan subjectes a l'obtenció de llicència de primera ocupació i utilització parcial d'edificis
aquelles actuacions en què el promotor pretengui instar a la ocupació i/o instal·lació d'una
part d'un immoble objecte d'un únic projecte d'obres prèviament autoritzat, sempre i quan es
compleixin els requisits de l'article 43 del RPLUC. Els enderrocs parcials lligats a obres de
reforma o ampliació queden exclosos d'aquest tipus de llicència i quedaran incorporats dins
la llicència d'obres de construcció corresponent.

b. Documentació que cal presentar en les sol·licituds de primera ocupació i utilització parcial:
 Instància segons model normalitzat (veure annex I).
 Certificat final d'obra parcial degudament signat i visat pel Col·legi corresponent.
 Certificat de la Direcció Facultativa en què s'indiqui, específicament que:

 les  obres  executades  s'han  realitzat  d'acord  amb  el  projecte  autoritzat  i  les
condicions imposades en la llicència urbanística atorgada.

 l'estat d'execució de les obres ja finalitzades i que afecten a la part afectada per la
sol·licitud permeten la seva utilització i ocupació amb independència de la resta de
l'immoble i/o construcció no acabada.

 la  utilització  i  ocupació  dels  espais  sol·licitats  i  l'acabament  de  la  resta  d'obres
pendents no s'interfereix mútuament de manera greu.

 en la continuació de les obres no acabades es disposaran les mesures de seguretat
necessàries per a protegir els usuaris i/o ocupants de la part o parts ja finalitzades.

Article 20. Requisits i documentació exigible per a les llicències d'alteració del medi rural.

1. Llicència de moviments de terres i/o esplanacions de terrenys. 
a. Estan subjectes a l'obtenció de llicència prèvia de moviments de terres i/o esplanació de

terrenys aquelles actuacions que comportin la modificació de la rasant actual del sòl en més
de 50 cm en sòl urbà i en més de 1 m en sòls no urbanitzables, ja siguin com a terraplè o
com a desmunt.
No es tramitaran com a tals aquelles actuacions en sòl urbà que requereixin la construcció
de murs de contenció o similars, supòsits que es tramitaran segons l'article 15.1 o 15.2 en
funció de l'alçada d'aquests.
Resten exempts  de  llicència  els  moviments  de  terres  que,  d'acord  amb l'art.  187ter  del
TRLUC, s'executin a l'empara d'un instrument d'ordenació forestal o sota la intervenció de
l'administració competent en matèria de medi ambient.

b. Documentació que cal presentar en les sol·licituds de moviments de terres i/o esplanacions
de terrenys:
 Instància segons model normalitzat (veure annex I).
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 Memòria tècnica subscrita per un tècnic competent en què s'hi inclogui la informació i
documentació següents:
 plànol topogràfic de la parcel·la urbana o finca rústica previ a l'actuació pretesa, on

s'hi  indiqui  també  la  presència  d’edificacions,  arbrat  o  qualsevol  altre  element
preexistent.

 plànol topogràfic modificat amb indicació de les noves rasants i perfils, del volum
total de terres a desplaçar i de les possibles afectacions en relació a la via pública,
camins o finques veïnes.

 avaluació de l'impacte ambiental i paisatgístic que es pugui generar, amb indicació
de mesures correctores quan s'escaigui.

 un  document  acreditatiu  del  destí  de  les  terres  sobreres  quan  es  produeixi  un
excedent (major desmunt que terraplè).

 un document acreditatiu de l'origen de les terres d'aportació quan el terraplè sigui
superior al desmunt.

2. Llicència de tala d'arbres. 
a. Estan subjectes a l'obtenció de llicència prèvia de tala d'arbres aquelles actuacions que

comportin  la  tala  de  masses  arbòries  i  que,  d'acord  amb  l'art.  187ter  del  TRLUC,  no
s'executin  a  l'empara  d'un  instrument  d'ordenació  forestal  o  sota  la  intervenció  de
l'administració competent en matèria de medi ambient.
Resten exemptes de la sol·licitud i obtenció d'aquesta llicència totes aquelles actuacions de
tala puntual en sòls urbans consolidats que ja es trobin incloses en una llicència d'obra major
o bé que puguin ser enteses com a simples actuacions de manteniment i millora de jardins
existents.

b. Documentació que cal presentar en les sol·licituds de tala d'arbres:
 Instància segons model normalitzat (veure annex I).
 Plànol d'emplaçament de la finca o finques on s'hi grafïi i identifiqui clarament l'àrea en

què es projecta efectuar la tala.
 Breu  descripció  de  l'objecte  de  la  tala  amb  indicació  de  les  espècies,  quantitat  i

diàmetres dels elements arboris que s'ha previst de talar.
3. Llicència d'obertura, pavimentació i/o modificació de camins rurals. 

a. Estan subjectes a l'obtenció de llicència prèvia d'obertura, pavimentació i/o modificació de
camins qualsevol actuació que afecti a camins rurals en sòl no urbanitzable i que no puguin
ser enteses com a simples actuacions de manteniment i/o reparació dels mateixos.
No obstant això, resten exemptes de llicència les actuacions en camins rurals que, d'acord
amb l'art. 187ter del TRLUC, s'executin a l'empara d'un instrument d'ordenació forestal o
sota la intervenció de l'administració competent en matèria de medi ambient.

b. Documentació que cal presentar en les sol·licituds d'obertura, pavimentació o modificació de
camins:
 Instància segons model normalitzat (veure annex I).
 Memòria tècnica i descriptiva de la proposta, amb plànols a escala general i de detall i

amb la descripció específica de materials i solucions constructives, suficient per a una
correcta avaluació de la mateixa.

 Documentació gràfica i escrita d'avaluació de l'impacte paisatgístic, només en aquells
casos que comportin l'obertura d'un nou camí o afectin a camins situats dins de zones
especialment protegides.

4. Llicència per l'extracció d'àrids i/o la instal·lació de dipòsits de materials.
a. Estan subjectes a l'obtenció d'aquesta llicència aquelles actuacions que tinguin per objecte

l'extracció d'àrids destinats directa o indirectament al sector de la construcció, l'explotació de
pedreres i l'acumulació de residus i dipòsits de materials que alterin les característiques del
paisatge.

b. Documentació que cal presentar en les sol·licituds d'extracció d'àrids o dipòsits de materials:
 Instància segons model normalitzat (veure annex I).
 Memòria tècnica i descriptiva de la proposta i/o activitat pretesa, amb plànols a escala

general i de detall suficients per apreciar el volum i les característiques de l'explotació o
instal·lació que es demana. 
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 Documentació  gràfica  i  escrita  d'avaluació  de  l'impacte  paisatgístic  que  inclogui  la
descripció de les mesures correctores necessàries i de la futura restitució de l'entorn.

 Documentació  gràfica  i  escrita  d'avaluació  de  l'impacte  ambiental  que  inclogui  la
descripció de les mesures correctores necessàries i de la futura restitució de l'entorn.

 Per  a  la  instal·lació  de  dipòsits  de  residus  i/o  materials,  una  descripció  acurada
d'aquests acompanyada d'un certificat emès per una entitat col·laboradora autoritzada
independent en relació a la seva innocuïtat o grau de toxicitat.

Article 21. Requisits i documentació exigible per a les llicències d'ús i obres provisionals.

1. Estan subjectes a l'obtenció de llicència prèvia d'ús i  obres provisionals els usos,  obres i
instal·lacions de caire provisional en sòls urbans no consolidats, en sòls urbanitzables o bé en
terrenys destinats a sistemes urbanístics en els supòsits establerts i admesos per l'article 53
del TRLUC.

2. Documentació que,  d'acord amb l'article 65 del RPLU, cal presentar en les sol·licituds de
llicències d'ús i obres provisionals:
 Instància segons model normalitzat (veure annex I).
 Memòria descriptiva i justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres així com

de les obres necessàries per reposar la situació que s'alteri al seu estat original, amb
indicació dels pressupostos d'execució de les obres provisionals i de reposició.

 Identificació precisa de la finca afectada pels usos i les obres, amb indicació de la seva
referència registral i cadastral.

 Descripció i representació gràfica de les obres provisionals amb indicació dels serveis
urbanístics  existents  i  els  que  calgui  implantar,  incloses  les  obres  de  connexió
corresponents.

 Acceptació  expressa  de  cessar  els  usos  i  desmuntar  o  enderrocar  les  obres  que
s'autoritzin així  com de reposar la situació que s'alteri  al  seu estat original,  quan ho
acordi  l'administració  actuant,  sense  dret  a  percebre  indemnització  per  aquests
conceptes,  inclosa la  finalització eventual  dels  contractes d'arrendament o qualsevol
altre negoci jurídic al qual estiguin vinculats.

 El compromís exprés d'advertir, per escrit, del caràcter de provisional dels usos i obres
que  s'autoritzin  i  dels  seus  efectes  quan  formalitzin  qualsevol  negoci  jurídic  amb
terceres persones en virtut del qual es transmetin els drets respectius de propietat o ús
corresponents als usos i les obres provisionals que s'autoritzin.

3. El tràmit de sol·licitud, tramitació i obtenció d’aquest tipus de llicències és que recullen els
articles 65, 66, 67, 68, 69 i 70 del RPLUC.

Article 22. Especificitats de les llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable.

1. D’acord  amb  la  legislació  sectorial  vigent,  les  actuacions  en  sòl  no  urbanitzable  resten
majoritàriament subjectes al règim de llicència encara que per tipologia pugui ser una obra que en
sòl urbà estigui subjecte al règim de comunicació.

2. En les obres i instal·lacions en sòl no urbanitzable hi serà sempre d’aplicació la secció 7a. del
capítol  1  del  Títol  1r  del  RPLU  en  virtut  del  qual  s’estableixen  les  actuacions  subjectes  a
l’aprovació  d’un  pla  especial  urbanístic,  les  actuacions  subjectes  a  un  projecte  d’actuació
específica i les actuacions únicament subjectes a informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme
corresponent, havent de complementar la documentació aportada amb tota aquella que li sigui
indicada per a cadascun dels casos assenyalats.

3. En  aplicació  de  l’apartat  anterior,  les  actuacions  en  sòl  no  urbanitzable  que  requereixin  de
l’aprovació  d’un  pla  especial  urbanístic  hauran  de  completar  la  seva  sol·licitud  amb  la
documentació establerta a l’article 69 del TRLU així com la recollida a l’article 102 del mateix
TRLU en el ben entès de que afectaran a actuacions d’iniciativa privada.

4. Així mateix, les actuacions en sòl no urbanitzable que requereixin de l’aprovació d’un projecte
d’actuació específica hauran d’incorporar a la sol·licitud la documentació assenyalada a l’article
50 del RPLU, restant subjecte a la tramitació indicada en els articles 51 a 56 del mateix RPLU.
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5. Finalment, les actuacions en sòl no urbanitzable que restin subjectes al règim de llicència, no
requereixin de l’aprovació d’un projecte d’actuació específica però que sí estiguin subjectes a
l’informe preceptiu de la CTU ajustaran la seva sol·licitud i tramitació posterior a allò que s’indica
en els articles 57 a 64 del RPLU.

Article 23. Legalitzacions.

1. Tota petició  de llicència relativa a la  legalització d’una obra o instal·lació s’ha d’ajustar  a les
mateixes  disposicions,  tràmits  i  documentació que li  correspondrien segons el  tipus d’obra a
legalitzar, assimilant com a llicència d’obra menor totes aquelles obres mínimes que en origen
haurien estat sotmeses a un règim de comunicació.

2. A més a més de la documentació que li hagués correspost com a obra nova caldrà aportar també,
específicament,  documentació gràfica acreditativa de l’obra realitzada (fotografies),  el  projecte
complet ajustat a l’estat real final i  el/s certificat/s del tècnic/s redactor/s conforme l’obra s’ha
realitzat  segons  la  documentació  presentada  i  en  justifiquen  el  compliment  de  la  normativa
obligatòria aplicable.

CAPÍTOL III. RÈGIM GENERAL DE COMUNICACIÓ PRÈVIA.

Article 24. Actes subjectes al règim de comunicació prèvia.

1. Resten  subjectes  al  règim general  de  comunicació  prèvia  tots  els  actes  de  transformació  o
d'utilització del sòl  o del  subsòl,  d'edificació o de construcció previstos en l'article  187bis del
TRLUC, tipificats segons la relació següent:
a. Totes aquelles actuacions i obres mínimes de reforma, reparació i/o conservació que afecten

a construccions existents i que no es troben incloses en cap dels supòsits de l’article 10.2
(en quin cas restarien exemptes de qualsevol tràmit) ni poden ser tipificades com a obres
majors  o  menors  en  virtut  de  l’article  15è  d’aquesta  mateixa  ordenança  (en  quin  cas
restarien subjectes al règim de llicència).

b. La primera utilització i ocupació dels edificis.
c. El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, en sòl urbà, excepte per a l’ús residencial.
d. La construcció o la instal·lació de murs i tanques a excepció d’aquells que queden recollits

en l’article 15, ja sigui com a obres majors o menors.
e. La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.

2. També  s’entendran  subjectes  al  règim  de  comunicació  aquelles  modificacions  menors  de
projectes  ja  autoritzats  i  que  no  resultin  modificats  substancialment,  essent  aquesta  una
casuística que es regula més detalladament en l’article 55 d’aquesta mateixa ordenança.

Article 25. Tipus de comunicacions prèvies que es regulen en aquesta ordenança.

Als efectes de determinar  els requisits i  la documentació exigible en cada cas,  s'estableixen els
següents tipus de comunicacions prèvies en matèria d’obres i instal·lacions:

 Comunicació prèvia d’obres mínimes.
 Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d’edificis.
 Comunicació prèvia de canvi d’ús no residencial en sòl urbà.
 Comunicació prèvia per a la instal·lació de tanques.
 Comunicació prèvia per la col·locació de cartells.

Article 26. Requisits i documentació exigible per a la comunicació prèvia d’obres mínimes.

a. Resten subjectes a la  comunicació prèvia d’obres mínimes totes aquelles actuacions de
reforma, reparació i/o conservació que afecten a construccions existents amb suficient entitat
com per no estar excloses de qualsevol tràmit però de nul·la incidència en els paràmetres
regulats per la normativa urbanística que requeririen la seva avaluació prèvia.
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b. Previ a la realització de les obres mínimes subjectes a comunicació caldrà que es completi la
informació següent, preferentment segons model oficial degudament signat pel promotor de
les obres en qüestió (veure Annex I).
Al tals efectes caldrà que es detalli, com a mínim, la informació següent.
 Identificació completa de la persona interessada (o del seu representat legal).
 Identificació completa i inequívoca de l’emplaçament de les obres (adreça completa i,

preferentment, referència cadastral de la finca en qüestió).
 Breu descripció de les obres mínimes que es volen realitzar.
 Pressupost de les obres.
 Fotografies de la zona i/o espai on es pretén d’actuar (mínim 2 des de punts de vista

diferents ).
c. Resten excloses del règim de comunicació prèvia les obres mínimes que afectin a edificis

inclosos en el  Catàleg  de  béns  a  protegir  del  municipi  així  com aquelles  que afectin  a
edificacions i/o construccions situades en sòl no urbanitzable.

Article 27. Requisits  i  documentació  exigible  per  a  la  comunicació  prèvia  de  primera
utilització i ocupació d’edificis.

a. Resten  subjectes  a  la  comunicació  prèvia  de  primera utilització  i  ocupació  d’edificis  les
construccions  de  nova  planta,  les  ampliacions  d’immobles  existents,  les  actuacions  que
comportin un canvi d’ús de l’edifici existent i totes les obres de gran reforma i/o rehabilitació
que hagin comportat una interrupció de la seva utilització i ocupació.

b. Per a la primera utilització i  ocupació dels edificis i  construccions, la persona promotora
haurà  de  comunicar  la  finalització  de  les  obres  a  l’administració  que  n’hagi  atorgat  la
llicència, havent d’aportar a tals efectes la informació següent:
 Model  d’instància  de  comunicació  prèvia  corresponent  en  el  qual  hi  constarà  la

identificació completa de la persona interessada (o del seu representat legal).
 Original  del  certificat  final  d’obra subscrit  pels  tècnics directors i  visat  pels  Col·legis

professionals corresponents on hi ha de constar:
 la data d’acabament de les obres.
 que les obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i,

si  s’escau,  les  seves  modificacions  i  les  condicions  imposades  en  la  llicència
atorgada.

 que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.
 Còpia de la sol·licitud registrada de l’alta de l’immoble en el cadastre.

c. La comunicació de la primera utilització i ocupació d’un edifici no comporta la devolució de
les fiances prèviament imposades, essent aquest un tràmit independent que caldrà resoldre
mitjançant la sol·licitud específica de devolució de fiances (veure articles 62, 63 i 64)).

d. En el cas d’edificacions industrials i/o comercials que restin subjectes al règim de llicència
ambiental o bé de llicència d’activitat recreativa segons la legislació sectorial corresponent,
la presentació de la comunicació prèvia detallada en aquest article no suposarà en cap cas
l’autorització per a l’inici de l’activitat, essent aquesta una autorització que caldrà resoldre en
el marc de la llicència d’activitat que li correspongui.

Article 28. Requisits i documentació exigible per a la comunicació prèvia de canvi d’ús no
residencial en sòl urbà.

a. Resten subjectes a aquest tipus de comunicació prèvia aquelles actuacions que, en sòl urbà,
pretenguin un canvi d’ús de l’edificació existent excepte per a un ús residencial.

b. En aquests supòsits, caldrà que s’aporti la informació següent:
 Model  d’instància  de  comunicació  prèvia  corresponent  en  el  qual  hi  constarà  la

identificació completa de la persona interessada (o, si és el cas, del seu representat
legal).

 Projecte  tècnic  degudament  redactat  per  un  tècnic  competent,  visat  pel  Col·legi
corresponent, en què s’hi inclogui la documentació mínima següent:
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 Descripció complerta de l'obra a realitzar, amb indicació de les superfícies parcials i
totals afectades.

 Justificació del compliment de la normativa urbanística aplicable així com de  la resta
de  normativa  sectorial  vigent  en  funció  de  quin  sigui  el  nou  ús  previst  per  a
l’edificació.

 Justificació  del  compliment  de  la  normativa  i  ordenances  relatives  a  la  reserva
mínima d’aparcament, no només per al nou ús sinó també per aquells que puguin
resultar indirectament afectats.

 Pressupost d'execució material de l'obra.
 Estudi bàsic de seguretat i salut.
 Plànols. Necessàriament els següents:

o Plànol d'emplaçament i situació, el qual permeti una identificació indubtable de la
finca on es volen executar les obres, preferentment sobre el plànol d'ordenació
del Pla vigent.

o Plànols de plantes i façanes, a escala mínima de 1/100, amb les seccions i/o
detalls  que  siguin  necessaris  per  a  una  complerta  comprensió  de  les  obres
proposades, essent imprescindible la descripció de l’estat previ i l’estat reformat.

 Certificació expressa del tècnic redactor del projecte en què s’assenyali que s’han dut a
terme les comprovacions oportunes en relació a la compatibilitat del nou ús proposat
respecte de la normativa urbanística que hi  sigui aplicable i  que se n’ha informat al
promotor.

 Full d’assumeix del tècnic director en què s’indiqui que es responsabilitza de la correcta
execució de les obres d’acord amb el projecte tècnic aportat.

c. La comunicació prèvia de canvi  d’ús  a  no residencial  en  sòl  urbà únicament  empara el
sol·licitant a dur a terme les obres necessàries i previstes en el projecte tècnic aportat però
no suposa l’autorització per a l’inici del nou ús en aquells casos que es pretengui dur a terme
una activitat subjecta a autorització sectorial, ja sigui en règim de declaració responsable, de
comunicació prèvia d’activitats o en règim de llicència ambiental o recreativa .

Article 29. Requisits i documentació exigible per a la comunicació prèvia de la instal·lació
de tanques.

a. Resten subjectes a aquest tipus de comunicació prèvia aquelles actuacions que, en sòl urbà,
comportin la instal·lació d’una tanca, ja sigui en el límit a vial o en qualsevol altre, sempre i
quan no actuï com a mur de contenció en quin cas s’haurà de tractar com a una llicència
d’obra major o menor en funció de la seva alçada.

b. Per a la comunicació prèvia de la instal·lació de tanques, caldrà que s’aporti la informació
següent:
 Identificació completa de la persona interessada (o del seu representat legal).
 Identificació completa i inequívoca de l’emplaçament de les obres (adreça completa i,

preferentment,  referència  cadastral  de  la  finca  en  qüestió)  la  qual  haurà  d’incloure
també un plànol,  ortofotomapa o croquis de l’emplaçament que permeti d’apreciar la
ubicació i dimensions en planta de la tanca que es vol instal·lar.

 Breu descripció de la tanca que es vol col·locar,  inclòs un petit  croquis i/o fotografia
d’exemple, degudament acotats, que permeti verificar l’alçada màxima respecte de la
rasant de carrer.

 Pressupost de les obres.
 Declaració responsable de la persona interessada en què indiqui que és coneixedor de

la normativa aplicable en matèria de tanques a carrer i/o entre veïns i que, per tant, la
respectarà en tot moment.

c. Resten excloses del règim de comunicació prèvia les obres de instal·lació de tanques que
afectin a edificis inclosos en el Catàleg de béns a protegir del municipi així com aquelles que
es pretenguin de situar en sòl no urbanitzable, en quins casos restaran subjectes al règim de
llicència d’obra menor.
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Article 30. Requisits i documentació exigible per a la comunicació prèvia de col·locació de
cartells.

a. Resten subjectes a aquest tipus de comunicació prèvia aquelles actuacions que, en sòl urbà,
pretenguin la instal·lació d’un cartell visible des de la via pública.

b. Previ  a la  col·locació del  cartell  esmentat  caldrà que es completi  la  informació següent,
preferentment segons model oficial degudament signat pel promotor de les obres en qüestió
(veure Annex I):
 Identificació completa de la persona interessada (o del seu representat legal).
 Identificació  completa  i  inequívoca  de  l’emplaçament  del  cartell  (adreça  completa  i,

preferentment, referència cadastral de la finca en qüestió).
 Breu descripció del cartell que es vol instal·lar, fent incís a les seves dimensions i al seu

sistema de fixació i, principalment, la transcripció íntegra del text que inclourà el cartell.
 Pressupost de la instal·lació.
 Fotografia de la zona i/o façana on es vol col·locar el cartell.

c. Resten excloses del règim de comunicació prèvia la col·locació de cartells en les façanes i/o
entorn immediat d’edificis inclosos en el Catàleg de béns a protegir del municipi així com
aquells que es pretenguin d’instal·lar en sòl no urbanitzable.

CAPÍTOL IV. RÈGIM D’AUTORITZACIÓ D’ACTES COMPLEMENTARIS.

Article 31. Actes subjectes al règim d’autorització d’actes complementaris.

Resten subjectes  al  règim d’autorització  d’actes  complementaris  aquelles  actuacions directament
relacionades amb el  procés de construcció  d’edificis  de nova planta o de reforma i  rehabilitació
d’immobles  existents  que  requereixen  la  utilització  privativa  del  domini  públic,  encara  que  sigui
limitada a un ús del vol.

Article 32. Tipus de d’autoritzacions d’actes complementaris al d’edificació que es regulen
en aquesta ordenança.

Als efectes de determinar  els requisits i  la documentació exigible en cada cas,  s'estableixen els
següents tipus d’autoritzacions per a la utilització privativa del domini públic:

 Autoritzacions per a la instal·lació de grues torre.
 Autoritzacions per a la ocupació temporal de la via pública.

Article 33. Requisits  i  documentació  exigible  per  a  l’autorització  d’instal·lació  de  grues
torre.

a. Resten subjectes a la sol·licitud i obtenció d’autorització prèvia qualsevol instal·lació de grua
torre encara que la  seva base es trobi  a l’interior  de la  parcel·la  privada,  entenent  que
sempre i en tot cas es produeix una utilització del vol del domini públic.

b. Previ a la instal·lació de la grua torre i en el marc de la sol·licitud per a la seva autorització,
caldrà  que  es  completi  la  informació  següent,  preferentment  segons  model  oficial
degudament signat per la persona interessada (veure Annex I).
 Identificació completa de la persona interessada (o del seu representat legal) i de l’obra

principal a la qual resta vinculada la grua torre en qüestió.
 Identificació completa i inequívoca de l’emplaçament de la grua en relació a la finca on

es duu  a  terme l’obra  (preferentment  amb un  plànol  a  escala  mínima 1/500),  amb
indicació de les edificacions més properes, de l’alçada màxima de la grua, de la posició
del contrapès i de l’àrea d’escombratge de la ploma i del carro.
En el cas de que la base s’hagi d’instal·lar a la via pública caldrà indicar quin és l’espai
que es preveu d’ocupar així com el pas de vianants que caldrà habilitar i les mesures de
seguretat  que  calgui  adoptar.  Aquesta  documentació  ha  d’estar  subscrita  per  un
facultatiu competent.
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 Projecte d’instal·lació i muntatge de la grua, subscrit per un tècnic competent i visat pel
Col·legi professional corresponent.

 Assumeix de la direcció tècnica de la instal·lació de la grua torre.
 Contracte de manteniment.
 Assegurança de responsabilitat  civil  a  nom de l’empresa instal·ladora  per  un import

mínim de 300.000€, ampliable justificadament (a acreditar mitjançant l’aportació de la
còpia de la pòlissa i el rebut acreditatiu d’estar al corrent del pagament de la mateixa).

c. Posteriorment al muntatge de la grua torre caldrà aportar també un fotocòpia degudament
segellada  dels  document  GR.1,  GR.2  i  GR.3  presentats  al  Departament  competent  en
matèria d’indústria i energia així com un certificat de muntatge de la grua en qüestió.

Article 34. Requisits  i  documentació  exigible  per  a  l’autorització  d’ocupació  de  la  via
pública amb elements auxiliars de la construcció.

a. Resten subjectes a la sol·licitud i obtenció d’autorització prèvia d’ocupació de via pública la
instal·lació de qualsevol element auxiliar a la construcció d’un edifici de nova planta o la
reforma d’un edifici existent que comporti la utilització privativa d’una porció de l’espai públic
(bastides, contenidors de runes i/o residus, àrees de càrrega i descàrrega de materials, etc.).

b. En el  marc  de la  sol·licitud  d’aquesta  autorització,  caldrà  que es  completi  la  informació
següent, preferentment segons model oficial degudament signat per la persona interessada
(veure Annex I).
 Identificació completa de la persona interessada (o del seu representat legal) i de l’obra

principal  a  la  qual  resten  vinculats  els  elements  auxiliars  susceptibles  de  generar
l’ocupació.

 Identificació completa i inequívoca de l’espai que es té previst d’ocupar en relació a la
finca on es duu a terme l’obra (preferentment amb un plànol a escala mínima 1/200),
amb indicació  dels  elements  que  s’hi  preveu  d’instal·lar,  les  seves  dimensions  i  la
durada prevista per a l’ocupació que es sol·licita.

 Altra documentació tècnica exigible en funció de quina sigui la naturalesa dels elements
auxiliars que generen l’ocupació (certificats de muntatge per a bastides, fitxa tècnica per
a elevadors, etc.).

c. En general, les ocupacions de la via pública complementàries a les obres de construcció
s’atorgaran simultàniament a aquestes  admetent  però la  tramitació diferida en el  temps
quan la ocupació de via pública únicament es produeixi en fases determinades i concretes
de l’obra en construcció.

TÍTOL III. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE.

CAPÍTOL I. CONTINGUT i EFECTES.

Article 35. Generalitats.

Les disposicions  contingudes en aquest  títol  3r.  són aplicables  per  igual  a  qualsevol  dels  actes
d’edificació i ús del sòl regulats en aquesta ordenança, ja siguin autoritzats en règim de llicència
urbanística, en règim de comunicació prèvia o bé en règim d’autorització d’actes complementaris.

A tals efectes, més enllà de que tots ells vinguin definits a partir d’ara com a llicències urbanístiques,
el  contingut  de cadascun dels  articles  que segueixen serà aplicable  per  igual  a  cadascun d’ells
excepte en aquells casos que de manera específica s’hi estableixi algun tipus de diferenciació.

Article 36. Tramitacions conjuntes.

Per tal de facilitar els tràmits tant per la persona interessada com per l'Administració, sempre que
sigui  possible,  es  farà  la  tramitació  conjunta,  en  un  sòl  expedient,  de  totes  les  llicències  i/o
autoritzacions que concorrin en un únic objectiu. 

Seran de tramitació conjunta, als efectes d’aquesta ordenança, els actes següents:

a. Les llicències d’obres i les autoritzacions per ocupació de la via pública que concorrin en un
únic fet constructiu.
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b. Les llicències d’enderroc i les autoritzacions per ocupació de la via pública que concorrin en
un únic fet constructiu.

c. Les llicències d’obres i els canvis d’ús que concorrin en un únic fet constructiu.

La tramitació conjunta de diverses llicències o autoritzacions representarà, entre altres, l'obligació de
liquidar una sola taxa que serà la més alta de les llicències o autoritzacions que concorrin, excepte la
taxa corresponent a l’ocupació privativa del domini públic.

Article 37. Articulació  del  sistema  d’intervenció  administrativa  en  matèria  de  llicències
urbanístiques i del règim de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

1. L’objecte d’aquesta articulació és integrar el sistema d’intervenció administrativa en matèria de
llicències  urbanístiques regulat  en aquesta ordenança i  el  règim de prevenció i  seguretat  en
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis regulat per la Llei 3//2010.

2. A tals efectes, en el procediment d’avaluació de la llicència s’ha de verificar també el compliment
de les condicions de seguretat en cas d’incendi, excepte en els supòsits regulats a l’annex 1 de la
Llei 3/2010 en què caldrà sol·licitar l’emissió de l’informe del control preventiu de l’Administració
de  la  Generalitat,  restant  suspès  el  termini  de  concessió  de  la  llicència  fins  a  disposar  de
l’esmentat informe.

3. En conseqüència, la documentació específica aportada per a l’atorgament de la llicència s’haurà
de completar amb la documentació tècnica que permeti verificar el compliment de les condicions
de seguretat en cas d’incendis.

4. Excepcionalment,  en  aquells  supòsits  que  restin  també  subjectes  a  algun  tipus  de  llicència
ambiental  o recreativa de la qual se n’hagi iniciat  el  tràmit  amb anterioritat  a la sol·licitud de
llicència urbanística,  no caldrà fer  una nova avaluació de les condicions de seguretat  en cas
d’incendi  essent  suficient  de sol·licitar  un certificat  del  tècnic  redactor  en què acrediti  que el
projecte d’obres no modifica les condicions de seguretat d’incendi fixades en la documentació
tècnica aportada per a la llicència ambiental o recreativa.

5. En cap cas serà possible la concessió de la llicència urbanística corresponent si no es disposa
d’un informe favorable en relació al compliment de les condicions de seguretat en cas d’incendis.

Article 38. Articulació  del  sistema  d’intervenció  administrativa  en  matèria  de  llicències
urbanístiques i dels sistemes d’intervenció en matèria d’activitats.

1. L’objecte d’aquesta articulació és integrar el sistema d’intervenció administrativa en matèria de
llicències  urbanístiques  regulat  en  aquesta  ordenança  i  els  diferents  règims  d’intervenció
administrativa en matèria d’activitats regulats per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció
i control ambiental de les activitats, per la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa
dels  espectacles públics  i  les activitats  recreatives,  i  per  la  Llei  16/2015,  de 21 de juliol,  de
simplificació de l’activitat administrativa.

2. A tals efectes, cal entendre que es produeixen dues situacions amb conseqüències sensiblement
diferents:
a. Actes subjectes a llicència urbanística vinculats a activitats econòmiques subjectes al règim

de declaració responsable o de comunicació prèvia.
b. Actes subjectes a llicència urbanística vinculats a activitats econòmiques subjectes al règim

de llicència ambiental o de llicència d’activitat recreativa.
3. En els supòsits de l’apartat 2.a serà possible l’atorgament de la llicència urbanística municipal si

bé caldrà fer constar expressament que dita llicència únicament habilita al sol·licitant a l’execució
de les obres, havent de realitzar el tràmit que li correspongui per a la posta en marxa de l’activitat.
En aquest sentit caldrà fer constar també que la documentació tècnica aportada per a la llicència
urbanística s’avaluarà en relació al compliment de la normativa urbanística i,  si s’escau, d’allò
indicat en l’article anterior essent responsabilitat de la posterior comunicació prèvia o declaració
responsable el compliment de la normativa sectorial directament vinculada a l’activitat en qüestió.

4. En els supòsits de l’apartat 2.b no serà possible l’atorgament de la llicència urbanística municipal
fins  que  l’expedient  corresponent  a  l’activitat  no  hagi  estat  resolt  favorablement,  essent
convenient  d’incorporar  a  la  resolució  de  la  llicència  urbanística  la  obligatorietat  de  donar
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compliment  a les  condicions  que s’hagin  pogut  fixar  en la  resolució  de llicència  ambiental  o
recreativa.

Article 39. Terminis de resolució.

1. Per a l’atorgament de les llicències d’obra major l’administració disposarà d’un termini màxim de 2
mesos des de la presentació de la sol·licitud.

2. Per a l’atorgament de les llicències d’obra menor  i  altre autoritzacions regulades en aquesta
ordenança l’administració disposarà d’un termini màxim de 1 mes des de la presentació de la
sol·licitud.

3. En  els  actes  sotmesos  al  règim  de  comunicació  l’administració  no  atorgarà  cap  resolució
favorable a l’acte sol·licitat,  essent  d’aplicació les especificitats  definides en l’article  48 de la
present ordenança.

4. El còmput dels terminis indicats quedarà interromput durant els períodes atorgats al sol·licitant
per  a  l’esmena  de  requeriments  i/o  presentació  de  nova  documentació  o  bé  quan  siguin
necessaris informes preceptius d’altres administracions o organismes.

5. La  resolució  s’ha  de  notificar  al  peticionari  i  a  d’altres  persones  que  hagin  comparegut  a
l’expedient,  assenyalant  els  recursos procedents,  òrgan davant  del  qual  s’han de presentar  i
termini per interposar-los.

Article 40. Tipus de deficiències de les sol·licituds.

1. Les deficiències de les sol·licituds, detectades pels serveis tècnics o jurídics municipals i per les
administracions o organismes que hagin d'emetre informes preceptius, es classificaran en:
a. Deficiències documentals, derivades de la manca de documentació exigible en aplicació de

la legislació vigent i/o aquesta ordenança.
b. Deficiències no esmenables, enteses com a aquelles que fan inviable l’actuació proposada o

bé  requereixen  una  modificació  molt  i  molt  substancial,  essent  bàsicament  els  supòsits
següents:

 Incompatibilitat de l’ús proposat.
 Afectació de zones verdes i/o espais lliures previstos pel planejament.
 Incomplir els paràmetres urbanístics aplicables (ocupació, edificabilitat, nombre de

plantes, etc.) de tal manera que no resulti possible d’adaptar el projecte.
c. Deficiències  esmenables,  enteses com a totes  aquelles  discrepàncies  amb la  normativa

urbanística  o  legislació  sectorial  aplicables  que  són  possibles  de  corregir  mitjançant  la
modificació de la documentació tècnica presentada.

2. La detecció de deficiències no esmenables comportarà la denegació immediata de la llicència
previ tràmit d’audiència a l’interessat per un termini de 10 dies.

3. Les deficiències esmenables es notificaran a l’interessat amb la finalitat de que les repari dins del
termini establert amb l’advertiment que, en cas de no fer-ho, la sol·licitud es pugui considerar
desistida. La no subsanació de deficiències esmenables de manera reiterada podrà suposar la
denegació de la llicència.

4. La reparació de les deficiències documentals podrà ser reclamada de manera prèvia a l’avaluació
de la documentació tècnica aportada.

Article 41. Caducitat de l’expedient.

1. La paralització de l’expedient per un termini superior a 3 mesos per causa imputable a l’interessat
podrà comportar la declaració de la caducitat de l’expedient.

2. Aquesta  caducitat  comporta  l’arxivament  de  l’expedient,  sense  perjudici  de  que  se’n  pugui
sol·licitar de nou la llicència amb l’aportació de la documentació pertinent.

CAPÍTOL  II.  DEURES  DEL  SOL·LICITANT  PREVIS  A  LA  CONCESSIÓ  i  VALIDESA  DE
LLICÈNCIES i AUTORITZACIONS.
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Article 42. Obligació de cessió de terrenys i finalització de la urbanització.

1. Per a l’atorgament de qualsevol llicència urbanística en sòl urbà és necessari que la parcel·la
afectada  tingui  la  consideració  de  solar  i,  per  això,  ha  de  disposar  dels  següents  serveis
urbanístics.
a. Xarxa viària pavimentada.
b. Xarxa d’abastament d’aigües i de sanejament.
c. Subministrament d’energia elèctrica.
d. Enllumenat públic.

2. Malgrat això, es pot atorgar la llicència urbanística condicionada a la realització simultània de les
obres d'urbanització quan hi concorrin les circumstàncies següents:
a. S’haurà d’adaptar les obres de construcció a les d’urbanització atès que aquestes últimes

són prioritàries.
b. S’haurà de dipositar una fiança o aval bancari  que garanteixi  la liquidació o urbanització

efectiva de la urbanització pendent d’execució. L’efectivitat de la llicència està condicionada
a la constitució de la garantia.

c. Si les obres estan incloses en àmbits de planejament s’ha d’haver inscrit la titularitat pública
dels terrenys de cessió obligatòria i gratuïta. Per als solars en sòl urbà afectats d’ampliació
de vial, serà suficient el compromís d’inscripció de la cessió, que s’haurà de fer efectiva
abans de la finalització de les obres i comunicació de la primera ocupació.

Article 43. Obligació de renuncia del valor afegit que les obres impliquen.

1. Les obres que s’autoritzin amb caràcter provisional o en edificis en situació de fora d’ordenació
comportaran les següents obligacions:
a. A l’enderroc de l’obra autoritzada sense dret a indemnització quan s’hagi pres l’acord que ha

de permetre desenvolupar el planejament.
b. A fer públiques les limitacions de la finca enfront a tercers.

2. El valor de les obres que s'autoritzin no pot ésser, en cap cas, compensat en els expedients
d’expropiació,  de  reparcel·lació  o  de  compensació  que  posteriorment  es  puguin  acordar.  En
qualsevol cas, la validesa la llicència resta condicionada al compromís de la persona interessada
de garantir la publicitat de la renuncia del valor afegit mitjançant la seva anotació a la inscripció
registral de la finca en el Registre de la Propietat. 

Article 44. Obligació de notificar troballes arqueològiques.

1. Els promotors d’obres i/o actuacions que puguin afectar el subsòl resten obligats a notificar a
l’administració qualsevol troballa arqueològica o similar per tal que se’n pugui determinar el seu
interès i, si s’escau, la seva protecció.

2. Aquesta obligació serà  una condició  específicament  fixada en les llicències d’actuacions que
afectin a l’entorn immediat de béns catalogats, en quin cas els promotors restaran obligats a:
a. Assumir les despeses derivades de les excavacions arqueològiques.
b. Adaptar el projecte a l’interès públic de les possibles troballes arqueològiques quan aquestes

acreditin un valor contrastat.

CAPÍTOL  III.  COMPETÈNCIA  i  CONTINGUT  DE  L’ATORGAMENT  DE  LLICÈNCIES  i
AUTORITZACIONS.

Article 45. Competència municipal.

La competència per resoldre les sol·licituds de llicència o autorització i el control del actes sotmesos
a comunicació prèvia relacionats en aquesta ordenança és municipal, sens perjudici dels informes
previs  preceptius  o  autoritzacions  que  siguin  necessaris  segons  la  legislació  vigent  i  que  en
determinats casos hauran d'emetre altres administracions o organismes.

Article 46. Contingut implícit i explícit de les llicències i autoritzacions
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1. Tot allò que disposen les normes urbanístiques del planejament urbanístic municipal vigent, les
ordenances municipals i la resta de legislació aplicable, s'entendrà inclòs en el contingut de l'acte
d'atorgament de la  llicència,  a més a més de les determinacions explícites reflectides en els
projectes autoritzats.
En aquest sentit  no serà possible de justificar  la vulneració de la normativa urbanística i/o la
legislació vigent en el silenci o insuficiència del contingut de la llicència.

2. En el cas de les llicències subjectes a la presentació de documentació tècnica s’afegirà com a
expressió  gràfica  del  contingut  de  la  mateixa  un exemplar  del  projecte  o  memòria  aprovats,
conformat pels serveis tècnics municipals i amb el segell de la Corporació. Aquesta expressió
gràfica conformada i segellada prevaldrà sobre qualsevol altre descripció de l’obra autoritzada.

Article 47. Vigència de les llicències i autoritzacions.

1. Els terminis per a l’acabament de l’execució dels actes sotmesos a llicència i autorització serà el
que s’especifiqui en la resolució de l’atorgament o bé, en el seu defecte, els que s’indiquen a
continuació:
a. Per a llicències d’obres majors: tres anys per a la seva finalització computats a partir de la

notificació de la resolució.
b. Per a llicències d’obres menors i altres llicències: 1 any per acabar-les computat a partir de

la notificació de la resolució.
c. Per  a  actes  sotmesos al  règim de comunicació  prèvia:  fins  a  sis  mesos per  a  la  seva

finalització, computats des de la presentació de la comunicació.
d. Per a autoritzacions d’actes complementaris: els mateixos terminis establerts per a l’obra de

la qual són complementaris.
2. Tal  i  com determina la  legislació vigent  el  titular  d’una llicència  té dret  a  la  concessió d’una

pròrroga per  la  meitat  del  temps inicialment  concedit  sempre i  quan es sol·liciti  abans de la
finalització del termini i  sempre i quan es pugui constatar l’inici real i  efectiu de les obres en
qüestió.

3. Es podrà sol·licitar també una segona pròrroga pel mateix termini que la primera sempre i quan
s’acrediti un percentatge d’execució superior al 50%.

4. Excepcional i  motivadament l’administració podrà determinar una vigència superior,  tant de la
pròpia llicència com de les pròrrogues que s’autoritzin posteriorment.

Article 48. Especificitats aplicables al règim de comunicació.

 La comunicació resta formalitzada únicament amb la presentació de la documentació que li
correspongui  en  cada  cas,  essent  innecessària  qualsevol  resolució  o  acord  al  respecte,
excepte en els casos denegatoris de la mateixa. 

 Davant de qualsevol comunicació prèvia l’Ajuntament disposarà del termini de 10 dies per a
manifestar qualsevol disconformitat per la qual cosa, en absència de qualsevol requeriment i
sense necessitat de cap resolució l’actuació comunicada quedarà legitimada i podrà realitzar-
se sempre i quan sigui conforme amb la normativa aplicable.

 Si la  sol·licitud no reuneix  els  requisits  necessaris  o manca la  documentació  preceptiva,
s’atorgarà  a  l’interessat  un  termini  de  10  dies  hàbils a  comptar  des  de  l’endemà de  la
notificació del requeriment, amb l’advertiment que de no fer-ho se’l tindrà per desistit de la
seva petició així com que no està habilitat per executar l’acció comunicada i que cometrà una
infracció urbanística en cas que l’executi.

 Passats  10  dies  des  de  la  notificació  del  requeriment  sense  la  presentació  de  la
documentació  requerida es  procedirà a  declarar  el  desistiment  de l’actuació  comunicada
mitjançant resolució que caldrà comunicar a l’interessat.

 En el supòsit de que es presenti una comunicació prèvia per una actuació en realitat sotmesa
al règim de llicència urbanística municipal, l’Ajuntament disposarà d’un termini de 10 dies
hàbils  per  a  dictar  la  corresponent  resolució  declaratòria  de  la  manca  d’efectes  de  la
comunicació prèvia tot requerint a l’interessat per tal de que presenti la sol·licitud de llicència
urbanística  que  li  correspongui,  advertint-lo  que  no  està  habilitat  per  executar  l’acció
comunicada i que cometrà una infracció urbanística en cas que l’executi.
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 En cap cas la comunicació prèvia no faculta a l’interessat per exercir actuacions que puguin
anar en contra de la legislació urbanística i/o del planejament vigent, ni podrà substituir a la
llicència  d’obres  que  li  correspongui  quan  aquesta  sigui  preceptiva.CAPÍTOL  IV.
OBLIGACIONS DERIVADES DE LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES i AUTORITZACIONS.

Article 49. Obligació de cessió de terrenys i finalització de la urbanització.

1. La  validesa  de  la  llicència  o  autorització  concedida  i  la  disponibilitat  de  la  mateixa,  està
condicionada a complir amb els requisits legalment exigibles i especificats com a condicions de
recollida i efectivitat detallades en la resolució.

2. En general, aquestes obligacions són les següents:
a. Dipositar  efectivament  les  fiances  que  correspongui  en  aplicació  de  la  legislació

supramunicipal  i  segons  el  tipus  de  llicència  o  autorització  (residus  de  la  construcció,
liquidacions pendents de projectes d’urbanització o elements que manquin per completar la
urbanització).

b. Compromís, mitjançant signatura de compareixença, d’inscripció registral de les condicions
particulars de la llicència que requereixen publicitat enfront a tercers.

c. Compromís, mitjançant signatura de compareixença, de modificació de superfície del solar
en  la  inscripció  registral  del   mateix  com  a  conseqüència  de  l’obligació  de  cessió  per
ampliació de vial, en  sòl urbà.

d. Haver efectuat  la cessió efectiva dels espais públics inclosos en sectors de planejament
derivats de la legislació aplicable.

e. Complementar la documentació aportada amb aquella que no es imprescindible per dictar la
resolució, però que és legalment exigible abans de l’inici de les obres.

f. Acceptar els deutes d’impostos i taxes derivats de la concessió, segons el tipus de llicència o
autorització i les Ordenances fiscals vigents.

g. Dipositar una fiança que garanteixi la reposició dels elements de la via pública afectats per
les obres.

3. Els actes subjectes a comunicació resten exempts, excepte en casos degudament justificats, de
l’acció de dipositar fiances per a la gestió dels residus de construcció i per a garantir la reposició
dels elements de la via pública que puguin resultar afectats.

Article 50. Obligacions  del  promotor  posteriors  a  la  concessió  de  la  llicència  i/o
autorització.

1. La  concessió  de  qualsevol  llicència  i/o  autorització,  obliga  al  promotor  al  compliment  de  les
condicions particulars i generals de la resolució i a la resta de legislació aplicable.

2. En  general,  les  obligacions  derivades  de  les  condicions  particulars  de  la  llicència  són  les
següents:
a. Realitzar les inscripcions registrals.
b. Completar la urbanització amb els elements que manquin.
c. Executar les rectificacions i/o esmenes menors que els tècnics hagin pogut imposar com a

condicions particulars de la llicència.
3. Les obligacions derivades de les condicions generals de les llicències són les següents:

a. Obligacions formals i materials:
 Liquidar l’impost i  la taxa per ocupació de la via pública derivades de les llicències i

autoritzacions atorgades.
 Iniciar i acabar les obres en els terminis previstos i en cas d’impossibilitat de compliment

sol·licitar la corresponent pròrroga. 
 No utilitzar les llicències i autoritzacions com a atenuant de les responsabilitats civils

enfront a tercers. Per a garantir la reparació de danys a tercers, els exercents de les
activitats, ja siguin persones físiques o jurídiques, el titular de la llicència o el constructor
han  de  tenir  la  corresponent  pòlissa  d'assegurança,  que  implícitament  l'Ajuntament
considera constituïda, sota la responsabilitat del titular de la llicència, en cas que no fos
així.

 Permetre la servitud d’instal·lacions o elements d’interès públic.
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 Comunicar les diferents fases d'execució, que són les següents:
 Inici  de  les  obres  (només  per  a  obres  majors  i  obres  menors  que  comportin

l’afectació de la via pública).
 Interrupció dels treballs per períodes superiors a un mes en les obres majors i de

quinze dies en les menors.
 Acabament de les obres.

 Col·locar i mantenir en bones condicions durant el termini d'execució de l'obra, en lloc
visible des de la  via pública,  la  placa d'obres homologada per  l'Ajuntament,  que es
lliurarà al titular juntament amb  la llicència.

 Disposar en l'obra, d'un exemplar del projecte tècnic aprovat i del document acreditatiu
de  la  llicència  municipal.  Aquesta  documentació  s'ha  de  mostrar  a  requeriment  del
personal de l'Ajuntament encarregat de la inspecció d'obres o de qualsevol agent de
l'autoritat.

 Liquidar la taxa per ocupació de la via pública no autoritzada.
 Acreditar el compliment de les condicions particulars de la llicència o autorització, un

cop l’obra s’hagi finalitzat.
b. Obligacions d’execució:

 Realitzar  les  obres  ajustades  a  la  llicència  concedida  i  en  el  cas  d’introducció  de
modificació substancial del seu contingut o incorporació d’elements visibles des de la via
pública, sol·licitar la corresponent modificació de llicència.

 Realitzar  les  obres  complint  tota  la  normativa  aplicable  a  nivell  municipal  i
supramunicipal.

 Realitzar  les  obres  en  horari  diürn  (de  8  a  20  hores)  i  en  dies  laborables,  restant
prohibida l’execució d’obres subjectes a llicència, en dies festius i diumenges i fora del
horari diürn si no es disposa d’autorització expressa.

 Realitzar les obres sota direcció facultativa en aquells casos en què així es requereixi
d’acord amb la legislació vigent. La renúncia o absència de tècnics directors invalida
l’eficàcia de la llicència i s’han de paralitzar les obres. S’ha de comunicar la renúncia i
nou nomenament dels tècnics directors de l’obra.

 Reparar,  substituir  o  indemnitzar  els  danys  que  es  causin  als  elements  de  la
urbanització, del sòl,  del subsòl i  vol  de la via pública, tals com voreres, paviments,
bordons,  bàculs,  punts  de  llum,  plaques  de  carrer  i  números  de  policia,  arbres,
escocells,  parterres,  bancs,  papereres,  baranes,  escales,  embornals,  clavegueres,
galeries de serveis, cambres subterrànies, mines d’aigua, conduccions i altres elements
anàlegs.

 Reparar,  substituir  o complementar,  segons procedeixi  i  a criteri  dels serveis tècnics
municipals,  les  connexions  a  la  xarxa  pública  de  sanejament  en  l’execució  d’obres
considerades, per aquesta ordenança, com a majors.

 Mantenir en condicions d’eficàcia tots els elements públics afectats per l’obra durant la
seva execució.

 Recollir  i  conduir  les  aigües  pluvials  fins  a  la  xarxa  pública  de  clavegueram  amb
conduccions no visibles des de la via pública.

 Soterrar, si no hi ha impediment tècnic, les instal·lacions d'electricitat, d'aigua, de gas i
de telèfon i/o telecomunicacions que si no resultarien visibles des de la via pública. En
cas  d’impossibilitat  de  soterrament,  caldrà  sol·licitar  modificació  de  llicència  per  a
efectuar la instal·lació, a no ser que ja estès contemplada amb la llicència inicial.

 Retirar  en  el  termini  de  setanta-dues  hores  (3  dies)  després  d'acabada  l'obra,  els
materials sobrants, bastides, tanques i barreres.

 Si es produeix la paralització indefinida de les obres,  el  titular  de la  llicència estarà
obligat a:
 Reposar els elements d'urbanització i mobiliari urbà a l'estat anterior a l'inici de les

obres.
 Tancar la parcel·la o solar a límit de la façana.
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 Prendre  les  mesures  cautelars  necessàries  per  tal  que  l'obra  paralitzada  no
afectés  negativament  les  edificacions  veïnes  ni  l'espai  públic.  En  el  supòsit
d’incompliment  d’aquestes  determinacions,  l’autoritat  municipal  pot  dictar  les
corresponents ordres d’execució i possibles execucions subsidiàries dels treballs,
amb càrrec al titular de la llicència.

Article 51. Responsabilitats derivades de la signatura dels projectes tècnics.

1. La signatura del projecte tècnic, de les seves esmenes i/o modificacions comporta la veracitat
de la documentació presentada i la obligació de comunicar al promotor qualsevol canvi que
s’hi hagi introduït.

2. El fet  d'assumir la direcció de l'obra responsabilitza als tècnics directors de vetllar perquè
l'execució s'ajusti a la llicència concedida, incloses les condicions particulars que s’hi hagi
pogut fixar.

En el supòsit de renúncia d’algun dels tècnics designats es suspendrà l'execució dels treballs fins
que es designi un nou tècnic competent i la nova designació sigui comunicada a l'Ajuntament
mitjançant document en què hi consti la seva  acceptació.

Article 52. Responsabilitat dels constructors.

El constructor de l’obra és corresponsable, juntament amb el promotor titular  de la llicència i  els
tècnics  directors  de  l’obra,  del  compliment  de  les  determinacions  de  la  llicència  i/o  autorització
atorgades, d’acord amb la normativa i legislació vigents.

CAPÍTOL  V.  VARIACIONS  DE  LES  SOL·LICITUDS  EN  TRÀMIT  i  DE  LES  LLICÈNCIES  o
AUTORITZACIONS CONCEDIDES.

Article 53. Canvi de sol·licitant en el procediment.

En el  cas  que durant  la  tramitació  d'una llicència  es  produeixi  un canvi  d'interessat,  s’haurà de
formalitzar la petició del canvi mitjançant la corresponent instància de sol·licitud, signada per l’actual i
pel nou sol·licitant, en què s’hi haurà d’adjuntar la informació següent:
Identificació completa del nou interessat (o del seu representat legal).
Total conformitat del nou sol·licitant amb la documentació obrant a l’expedient.
Quan s’escaigui,  escrit  de  la  direcció  facultativa  en què  manifesten tenir  coneixement  del  canvi

d’interessat i assenyalen de continuar com a tècnics directors.

Article 54. Canvi de titular d’una llicència o autorització concedida.

1. En el cas que amb posterioritat a la concessió d’una llicència i/o autorització es pretengui fer una
transmissió d’aquesta a un altre titular, s’haurà de formalitzar la petició del canvi mitjançant la
corresponent instància de sol·licitud, signada per l’actual i pel nou sol·licitant, en què s’hi haurà
d’adjuntar la informació següent:
a. Identificació completa del nou titular (o del seu representat legal).
b. Especificació precisa de la  transmissió o no de les fiances dipositades a nom del titular

inicial. En el supòsit de que no hi hagi transmissió de dites fiances caldrà adjuntar també:
 Document acreditatiu del pagament de les fiances prèviament fixades, a càrrec del nou

titular.
 Sol·licitud de devolució de les fiances prèviament dipositades pel primer titular.

2. L’assabentament  del  canvi  de  titularitat  es  farà  per  Decret,  la  validesa  del  qual  restarà
condicionada a la liquidació efectiva de totes les taxes derivades de l’aplicació de les ordenances
fiscals vigents.

Article 55. Modificació de la llicència i/o autorització concedida.

1. Per a l’execució de les variacions del projecte autoritzat que impliquen modificacions substancials
o per a variar les condicions i/o terminis de l’ocupació de la via pública autoritzats, s'haurà de
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sol·licitar l'oportuna llicència o autorització d’ampliació i/o modificació d'igual manera i amb els
mateixos requisits exigits a la sol·licitud de llicència inicial.

2. Als  efectes  d’obligació  de  sol·licitud  de  modificació  o  ampliació  de  llicència,  s’entenen
modificacions substancials que requereixen aquest tràmit les següents:
a. Les que comportin la modificació de paràmetres urbanístics bàsics, entenent com a tals els

que fa referència a:
 Edificabilitat (superfície construïda, també sota rasant).
 Ocupació.
 Alçada reguladora i nombre de plantes.
 Separacions a carrer i/o veïns.

b. Les que comportin un increment del nombre d’habitatges o locals previstos.
c. Les que comportin la modificació total o parcial dels usos fixats en origen.

3. Les  modificacions  no  substancials  que  no  afectin  a  paràmetres  urbanístics  bàsics  estaran
subjectes  a  un  règim  de  comunicació  que,  en  cap  cas,  facultarà  a  l’interessat  per  exercir
actuacions que puguin anar en contra de la legislació urbanística i/o sectorial vigent.

Article 56. Pròrroga de llicència o autorització.

En el cas que l’obra no es pugui executar en els terminis previstos en la llicència concedida, sempre
abans del venciment, s’haurà de formalitzar la sol·licitud d’ampliació del termini previst, d’acord amb
el model normalitzat inclòs a l’Annex I, on hi haurà de constar:

a. Identificació completa del titular (o del seu representat legal).
b. Descripció de l’obra autoritzada (amb una estimació del % d’obra executada), data de la

concessió de la llicència i el número de l’expedient.
c. Comunicació precisa del termini previst per a finalitzar l’obra.

Article 57. Renúncia de la llicència o autorització concedida.

En el cas que la persona interessada, per la causa que sigui, renunciï a la llicència o autorització
atorgada, lògicament abans de l’inici de les obres, ho haurà de formalitzar per escrit. La devolució
dels impostos i/o devolució de fiances únicament es tramitarà a instància de part.

Article 58. Canvi de tècnics.

Tots  els  tècnics  la  intervenció  dels  quals  resulti  necessària  segons  allò  que  preveu  aquesta
ordenança,  que  deixin  de  prestar  els  seus  serveis  a  l'esmentada  obra,  han  de  posar-ho  en
coneixement  de  l'Ajuntament  en  un  termini  màxim de  24  hores,  mitjançant  instància  en  la  que
s'expressi la causa de la renúncia.
La designació dels nous tècnic es formalitzarà, a nivell municipal, complint els següents requisits:

a. Aportació de l’assumpció de direcció d’obra dels nous tècnics.
b. Document  subscrit  pels  nous  tècnics  en  què  manifesten  ser  coneixedors  de  les

determinacions del projecte aprovat i condicions de la llicència o, en cas contrari, compromís
de  formalitzar  les  modificacions  que  correspongui  segons  les  determinacions  d’aquesta
ordenança i la legislació aplicable.

El promotor de les obres no estarà habilitat a continuar les obres fins que hagi nomenat nous tècnics
i ho hagi comunicat a l’Ajuntament en un termini no superior a 5 dies hàbils des de la comunicació de
la renúncia dels anteriors directors. En cas contrari es consideraran les obres suspeses.

Article 59. Canvi de constructors.

En el cas de que es produeixi un canvi en l’empresa encarregada de l’execució de l’obra, el promotor
disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per a notificar-ho a l’ajuntament, havent d’aportar un nou full
de nomenament signat pel nou contractista.

CAPÍTOL VI. PÈRDUA DE DRETS SOBRE LLICÈNCIES o AUTORITZACIONS CONCEDIDES.
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Article 60. Caducitat de les llicències.

L’ incompliment  dels  terminis  fixats  en la  llicència  o,  en el  seu defecte per  aquesta  ordenança,
incloses les pròrrogues que s’hagin pogut concedir comporta, en tot cas, la caducitat de la llicència
originària.
En el supòsit de que es vulguin reprendre les obres caldrà sol·licitar una nova llicència, d’allò que
quedi per executar, havent d’adaptar el projecte a les modificacions de la normativa i/o legislació
sectorial vigent que s’hagin pogut aprovar amb posterioritat a la concessió de la llicència original,
excepte en els casos específicament recollits a la legislació vigent.

Article 61. Nul·litat de la llicència o autorització.

Les llicències o autoritzacions quedaran sense efecte si s’incompleixen les condicions a què estaven
subjectes  i  hauran  de ser  revocades  quan desapareguin  les  circumstàncies  que  van  motivar-ne
l’atorgament o en sobrevinguessin d’altres que d’haver-hi estat o conegut, haurien justificat la seva
denegació.

CAPÍTOL VII. DEVOLUCIÓ DE FIANCES.

Article 62. Generalitats.

La devolució del dipòsit o la cancel·lació de l'aval bancari constituït com a condició de validesa de la
llicència o autorització atorgades es farà a sol·licitud  de la persona interessada i es produirà quan es
justifiqui que s'han acomplert totalment i satisfactòriament les obligacions que aquestes garantien.
De manera genèrica es preveu el dipòsit de fiances per a garantir la correcta gestió dels residus i per
a garantir la reposició dels elements de la via pública que puguin resultar malmesos

Article 63. Requisits exigibles per al retorn de la fiança de residus dipositada.

 Per al retorn de la fiança dipositada per tal de garantir la correcta gestió de les runes, terres i
residus  de  la  construcció  caldrà  formalitzar-ne  la  sol·licitud  expressa,  segons  model
normalitzat recollit a l’Annex I, en què hi constarà la informació següent:

a. Identificació completa del titular (o del seu representat legal).
b. Justificació de l’import i concepte de la fiança dipositada.
c. Full de dades del compte bancari on calgui fer la devolució en el cas que la fiança s’hagués

dipositat en metàl·lic.
 A més a més es requerirà també la documentació següent:
a. Justificant d’un gestor de residus de la construcció autoritzat conforme ha rebut els residus

generats per l’obra (caldrà que hi  figuri,  expressament,  l’adreça i  referència de l’obra de
procedència).

b. Certificat justificatiu del tècnic director en aquells supòsits en què hi hagi una discrepància
significativa  entre  el  volum  de  residus  estimat  en  el  projecte  i  el  volum  de  residus
definitivament transportat a l’abocador.

Article 64. Requisits exigibles per al retorn de la fiança d’urbanització dipositada.

Per  al  retorn  de  la  fiança  dipositada  per  tal  de  garantir  la  correcta  reposició  dels  elements
d’urbanització que puguin resultar afectats per l’obra en qüestió caldrà formalitzar-ne la sol·licitud
expressa, segons model normalitzat recollit a l’Annex I, en què hi constarà la informació següent:

a. Identificació completa del titular (o del seu representat legal).
b. Justificació de l’import i concepte de la fiança dipositada.
c. Full de dades del compte bancari on calgui fer la devolució en el cas que la fiança s’hagués

dipositat en metàl·lic.
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TÍTOL IV. CONTROL MUNICIPAL i RÈGIM DISCIPLINARI

CAPÍTOL I. INSPECCIÓ MUNICIPAL.

Article 65. Generalitats.

Durant l'execució de tota classe d'obres i d'ocupació de la via pública, els serveis d'inspecció i/o
tècnics municipals podran examinar els treballs sempre que ho considerin convenient o ho ordeni
l'autoritat competent. Aquests serveis també podran ordenar les mesures necessàries per a garantir
l'absència de risc o perill per a persones o béns.

La inspecció comprendrà tots els aspectes relacionats amb l'obra, fins i tot, si s’escau, la presa de
mostres.

El titular de la llicència, personalment o a través de persona que el representi, i el director facultatiu
de l'obra estan obligats a assistir als actes d'inspecció a què siguin citats a l'efecte, com també a
franquejar l'entrada a la finca als serveis d'inspecció i/o tècnics municipals. En cas d'incompliment
d'aquests deures, el servei corresponent en donarà compte a l'autoritat municipal, que iniciarà les
accions administratives i/o judicials que corresponguin d'acord amb la normativa vigent.

Article 66. Efectes dels actes d’inspecció.

La inspecció municipal examinarà si les obres realitzades s'ajusten a la llicència concedida i, en cas
afirmatiu, s'estendrà un informe que així ho acrediti.

En cas contrari, la inspecció reflectirà en l'informe els incompliments que s’haguessin observat, a la
vista del qual es podrà requerir al titular de la llicència que ajusti l'execució de l'obra a l'autorització
atorgada, o bé es podrà disposar amb caràcter provisional la immediata suspensió de les obres i
l'adopció de les mesures de protecció que es considerin necessàries, sense perjudici de la instrucció
de l'oportú expedient sancionador.

En l’informe d’inspecció hi constaran les discrepàncies detectades en relació al projecte autoritzat
sense que resulti obligatori de determinar en el mateix informe si són discrepàncies esmenables o
no, circumstància que en tot cas s’acreditarà en el marc de l’expedient de restauració de la legalitat
urbanística que calgui incoar.

CAPÍTOL II. RÈGIM DISCIPLINARI i INFRACCIONS.

Article 67. Generalitats.

Tota infracció d’aquesta ordenança serà objecte de sanció administrativa d’acord amb la legislació
que hi resulti aplicable en cada cas.

Article 68. Llicències.

1. Tota infracció de la normativa i/o legislació sectorial vigent en el marc d’actuacions emparades en
llicències degudament autoritzades es resoldrà d’acord amb la legislació vigent,  especialment
d’acord amb el Títol 2n del RPLU.

2. Les  sancions  que  es  derivin  d’aquestes  infraccions  es  determinaran  d’acord  amb  el  règim
sancionador establert en el Títol 3r del RPLU.

Article 69. Ocupacions de la via pública.

1. Constituiran infraccions respecte a l’ocupació privativa de la  via pública els  actes i/o accions
següents:
a. L’ocupació de la via pública sense disposar de la corresponent autorització.
b. El no ajustar-se a les determinacions i condicions de les autoritzacions per ocupació de la

via pública concedides.
2. Les infraccions especificades en aquest article, implicaran:
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a. El  deute  efectiu  de  la  taxa  per  ocupació  de  la  via  pública  no  atorgada  i  efectivament
ocupada.

b. La potestat municipal de restitució de la legalitat infringida, amb la pèrdua dels drets per part
dels agents que intervinguin en l’ocupació il·legal, respecte als possibles materials retirats de
la via pública.

Article 70. Alteració dels elements públics.

1. Constituiran infraccions respecte a l’ús dels elements i serveis públics els actes i/o accions que
comportin la privació del seu ús públic o que en generin un deteriorament injustificat.

2. Les infraccions especificades en aquest article implicaran la indemnització dels danys i perjudicis
que puguin haver causat les alteracions de l’ús públic dels elements o serveis públics afectats.

TÍTOL V. DISPOSICIONS

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Única.- L’Ajuntament posarà a disposició dels ciutadans, en format paper i en suport digital, models
de  sol·licitud de llicències i  autoritzacions i  per  a la  formalització de les comunicacions prèvies
definides en la present ordenança, que podran ser aprovats per la Junta de Govern Local.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Única.-  Les  llicències  i/o  autoritzacions  que  s’esdevinguin  de  sol·licituds  presentades  abans  de
l’entrada en vigor de la present ordenança es regiran per les disposicions legals vigents en aquell
moment excepte petició expressa de l’interessat en sentit contrari. 

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
Única.- Queden derogades les normes municipals d’igual o inferior rang que es contradiguin amb el
contingut d’aquesta ordenança, i concretament l'Ordenança municipal de reguladora de les llicències
urbanístiques i el control de les obres al municipi d'Anglès (BOP Girona 237, de 14 de desembre de
2010). 

DISPOSICIONS FINALS
Primera.- Els procediments regulats en aquesta ordenança així com les referències legals que s’hi
esmenten s’entendran automàticament modificats i adaptats al nou règim jurídic quan es produeixin
canvis en la normativa vigent de rang superior o s’aprovin noves regulacions que hi incideixin.

Segona.- Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop transcorreguts quinze dies hàbils des de la data
de publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona.» 

SEGON.- Sotmetre l’expedient a informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de
30 dies per a la presentació de reclamacions i suggeriments, mitjançant publicació d’aquest acord al
portal  web de l’Ajuntament,  al  Tauler  d’Edictes i  al  Butlletí  Oficial  de la  Província,  conforme allò
establert als articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i
article  133.2  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques.

TERCER.- En el supòsit que no es presentessin reclamacions, l’Ordenança es considerarà aprovada
definitivament de forma automàtica, havent de publicar-se el text íntegre de la mateixa al portal web
de l’Ajuntament, al Tauler d’Edictes i al Butlletí Oficial de la Província i donar-se trasllat de l’acord i del
text  definitiu  de l’Ordenança Municipal  a la  Delegació del  Govern i  a  l’òrgan corresponent  de la
Comunitat Autònoma per al seu coneixement i efecte oportú.«=
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INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Es tracta d'una llei que pretén simplificar els processos d'obtenció de les llicències pel que fa a obres
de poc abast o intensitat, això ho preveu la llei 39/2015 del procediment administratiu i concretament,
determinades  obres  de  poca  complexitat  o  poca  afectació,  la  persona  interessada  entrarà  la
sol·licitud  a  l'Ajuntament,  podrà  iniciar  les  obres  tot  seguit  i  posteriorment  serà  l'Ajuntament  qui
iniciarà el control, això, és el resum, no sé si hi ha preguntes o la secretaria llegirà l'acord.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Hi ha algun canvi significatiu per l'Ajuntament amb les obres?
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Sí, es simplifica molt.
Pren la paraula la senyora Secretària accidental:
La simplificació en la tramitació dels expedients que s'adequa a l'ordenança que tenim ara, que deixa
de ser vigent quan aquesta s'aprovi i aquesta que s'aprova s'adequa a la normativa d'aplicació que
és la  16/2015 la classificació administrativa que preveu que els  procediments siguin més àgils  i
determina quines actuacions es sotmeten al règim de publicació i quines al règim de llicència. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, he vist que hi ha un període d'al·legacions per si hi ha algú que vulgui dir-hi alguna cosa.
Pren la paraula la senyora Secretària.
Sí, com tota ordenança municipal s'aprova en els plens, es sotmet a exposició pública i audiència
perquè es puguin presentar al·legacions i si tot va com ha d'anar, doncs, s'aprova definitivament
prèvia resolució de les al·legacions que s'hagin pogut presentar. 
Acords:
Aprovar inicialment l'ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d'edificació i
ús del sòl al municipi d'Anglès, que es transcriu en l'acord. 
Sotmetre a exposició pública i audiència per un termini mínim de 30 dies i per a la presentació de
reclamacions i suggeriments i publicar les comunicacions a la web el tauler al BOP i en el supòsit
que no es presentin al·legacions quedaran aprovades de forma automàtica i en aquest cas després
ja es publicarà en el butlletí. 

VOTACIONS: Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada  
A favor (7): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit, Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, 
Abstencions(4):  PAU (3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat,  Anna Carrillo Oriol;  CUP
(1): Sergi Riera Sau.
En contra:----

6.-

TEMA: Aprovació Tarifes SUMAR

Vista  la  proposta  presentada  pel  Sr.  David  Bohigas  Vilalta,  regidor  d'Hisenda,  la  qual  ha  estat
dictaminada favorablement per la Comissió informativa de data 23 de març de 2017, i que literalment
diu:

=» Vist l’expedient d’encomana de gestió al Consell Comarcal per a la prestació del Servei del Centre
de Dia Molí del Cuc, aprovat pel Ple de 28 de febrer d’enguany,

Vist  l’estudi  econòmic  del  Servei  presentat  per  l’empresa  SUMAR,  ens  instrumental  del  Consell
Comarcal, i la petició de tarifes a aplicar

Atès que cal procedir a aprovar les tarifes del Servei per tal que els usuaris privats facin efectiu
l’import del servei prestat,
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Vist l’informe de la Intervenció (13/2017) emès en data 15 de març d’enguany,

Vist que l’article 11 de la Llei 40/2015, del règim jurídic del Sector Públic preveu l’encomana de gestió
entre administracions per a la realització d’activitats de les administracions,

Es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.-Aprovar les tarifes sol·licitades per SUMAR, mitjà propi del Consell Comarcal, per a la gestió
del Centre de Dia “Molí del Cuc” i que són les següents:

EPÍGRAF CONCEPTE TARIFA(€)

1 QUOTES MENSUALS ESTADA AL CENTRE  

 Quota mensual centre de dia, jornada sencera 600,00 €
 Quota mensual centre de dia, mitja jornada 390,00 €
 Quota ús ocasional dia jornada sencera 40,00 €
 Quota ús ocasional dia mitja jornada 26,00 €
 Quota us ocasional per hora matí/tarda 6,00 €/h
 Servei de menjador 6,00 €/menú
  

2
QUOTES DESPLAÇAMENT VEHICLE TRANSPORT ADAPTAT

 
 Quota  mensual  desplaçament  amb  vehicle  adaptat,  nucli  urbà

Anglès 130,35

 Quota mensual desplaçament amb vehicle adaptat, nucli urbà fora
d'Anglès 150,70

 
Nomès s'inclou àpats a la jornada sencera

SEGON.-  Notificar  el  present  acord  al  Consell  Comarcal  de la  Selva i  al  seu  ens instrumental,
SUMAR, S.L.

TECER.-  Publicar  el  present  acord,  mitjançant  un  edicte  al  BOP i  als  taulers  d'anuncis  de  la
corporació.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor David Bohigas:
A proposta  de  l'empresa  SUMAR,  hem  fet  la  valoració  econòmica  que  ens  afecta  a  tots,  als
ciutadans, en aquest cas també a l'Ajuntament, però també diria que a tots els ciutadans. El que
proposem són aquestes tarifes a aplicar a partir de 1 d'abril que són: 
600,00 € la quota mensual per a jornada sencera, fins a la data estava al voltant dels 640 € per a les
persones d'Anglès, i uns 100 € més cara per a les persones de fora d'Anglès. La quota per a migdia
és de 390 € la quota ocasional 40 € i la de mitja jornada 26 € i si és ocasional a 6,00 € l'hora i
després 6,00 € el menú. En el cas de les persones que estan a jornada sencera ja està inclòs.
Les quotes del vehicle de transport, en aquest cas no es modifica i són 130,35 € per a les persones
d'Anglès, i 150,70 € per a les persones de fora el nucli urbà. 
Fent  aquesta valoració entenem que a data d'avui  el  nivell  d'ocupació està al  voltant  de les 18
persones 15 places  públiques i  3  de  privades,  queden 10 places  privades,  per  tant  si  tan  sols
aconseguim que s'apunti algú més ja aconseguirem aquesta reducció que permetrà l'amortització de
preu i per tant, el dèficit d'aquest servei sigui inferior.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
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Només, vull fer notar al ple que el sistema de transport, és un element que fa 12 anys que s'està
utilitzant i el que havíem dit l'any passat, si mai aquest element es fa malbé, les despeses aniran a
càrrec de l'Ajuntament o de l'empresa?
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
La despesa de la furgoneta?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
A càrrec d'ells.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
A càrrec d'ells, val i després aquella pregunta que vàreu dir que plantejaríeu a SUMAR sobre els
manteniments.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Els manteniments continuen com fins ara 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Jo, em devia explicar malament, ja farem un escrit pels manteniments preventius i els efectius.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Per exemple pel que fa al manteniment de l'aigua sanitària que controla Insalut, això continua igual.
El tècnic que s'ocupi del manteniment serà de l'Ajuntament quan calgui.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El tècnic, ja sabeu que no està qualificat per fer segons quin tipus de... Segons la normativa i el que
es va legislar sobre el carnet d'instal·lador no podrà fer segons quines instal·lacions si es vol anar a
la llei. 
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Quan convingui això es «tindrà que» llogar una empresa externa que tingui un instal·lador amb la
titulació adequada.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Tornem a repetir, si cal, quedem un dia a l'Ajuntament, vindrà SUMAR i us aclareix tots els dubtes,
igual que es va fer un dia, hi va assistir a la reunió en Sergi. Hi estàveu convidats.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, no, nosaltres preguntem el que no sabem. Si ho sabéssim, ja no ho preguntaríem 
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
En tot cas, ara no es tracta d'això, es tracta d'aprovar les tarifes, per tant si us sembla, es llegeix
l'acord i votem:
Pren la paraula la senyora Secretària accidental que llegeix els acords:
Aprovar les tarifes sol·licitades per SUMAR, mitjà propi del Consell Comarcal, per a la gestió del
Centre de Dia «Molí de Cuc» i que són les que apareixen en el quadre. 
Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Selva i al seu Ens instrumental, SUMAR, SL. I
publicar-ho.

VOTACIONS:  Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents:
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, PAU
(3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

7.-

TEMA: Aprovació provisional Modificació Puntual 1 del POUM

Vista la proposta presentada pel Regidor d'Urbanisme, Sr. Toni Franco Caballé, que literalment diu:

=» Antecedents
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1.- El Ple municipal en sessió de data 31 de gener de 2017, va assumir la iniciativa pública d’acord
amb l’article 101.3 TRLUC i  va aprovar inicialment la proposta de modificació puntual núm.1 del
POUM del municipi  d’Anglès presentada per Antex, SA  relativa a la modificació de  l’article 246.6
mitjançant la introducció de la possibilitat de desenvolupar el sector en el Sector del PPU 06.3 Can
Perolada, en subsectors.

2.- Es sotmet l’aprovació inicial al tràmit d’informació pública durant un mes i es publica en el BOP
núm. 33 de 16 de febrer de 2017 i en el EL PUNT AVUI, el dia 26 de febrer de 2017, en el tauler
d’anuncis municipals i en la pagina web de l’Ajuntament.

3.-  Durant  aquest  termini  d’informació  pública  no  s’han  presentat  al·legacions  a  la  modificació
puntual del POUM d’Anglès.

4.- En l’expedient hi consta una diligència on es posa de manifest el perquè no s’ha sol·licitat cap
informe sectorial al Departament d’Empresa i Coneixement 

5.  Vist que la proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de data 23 de
març de 2017.

Fonaments de Dret

Article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei de Bases de Règim Local, en relació a la competència plenària per a
l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels instruments d'ordenació urbanística, per majoria
absoluta dels seus membres.

Proposta de resolució

El regidor de l'Àrea d'Urbanisme, Toni Franco Caballé, proposa als membres del Ple l'adopció del
següent

ACORD:

PRIMER.- Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm 1 del POUM del municipi
d’Anglès,  relativa a la modificació de  l’article 246.6 mitjançant la introducció de la possibilitat de
desenvolupar el sector en el Sector del PPU 06.3 Can Perolada, en subsectors.

SEGON.-  Trametre  a  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  Girona  una  còpia  diligenciada  de
l'expedient administratiu per tal de procedir, si escau, a la seva aprovació definitiva.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Com ja sabeu amb data 31 de gener vàrem aprovar inicialment la modificació nº 1 del Pla urbanístic
que consistia en permetre el desenvolupament amb sub-sectors de Can Perolada i ara un cop i ara
un cop transcorregut el termini d'exposició pública, doncs, simplement es tracta de passa a la fase
d'aprovació definitiva atès que no s'han presentat al·legacions.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres ja quan vàrem fer la primera aprovació, estem d'acord amb aquest plantejament, ja que
així, l'empresa puntera del poble es podrà promocionar i allargar més. 
Pren la paraula la senyora Secretària accidental que llegeix els acords:
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Aprovar provisionalment la proposta de modificació puntual núm 1 del POUM del municipi d'Anglès,
relativa a la modificació de l'article 246.6 mitjançant la introducció de la possibilitat de desenvolupar el
sector del PPU 06.3 Can Perolada, en subsectors. 
Trametre  a  la  Comissió  Territorial  d'Urbanisme  de  Girona  una  còpia  diligenciada  de  l'expedient
administratiu per tal de procedir, si s'escau, a la seva aprovació definitiva. 

VOTACIONS:  Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents:
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, PAU
(3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

8.-

TEMA: Modificació del catàleg de la Plantilla, ampliació horari.

Vista la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra Astrid Desset Desset, que literalment diu:

=» Identificació de l’expedient

Modificació del catàleg i la plantilla de personal

Antecedents

1. Vista la Plantilla de Personal aprovada a l'Annex del Pressupost General per a l'any 2017.

2. Tenint en compte que per raons organitzatives resulta necessari introduir una modificació a
l'esmentada  Plantilla,  consistents  en  augmentar  la  jornada  de  l'aparelladora  a  jornada
completa. Segons el document adjunt en l'expedient.

3. Vista  la  conformitat  per  part  de  la  Intervenció  Municipal  referent  a  l'existència  de  crèdit
pressupostari adequat i suficient per enllestir la modificació pretesa.

4. Atesa la  negociació  realitzada a la  Mesa General  de Negociació,  a  la  qual  ha existit  un
pronunciament favorable dels representants sindicals.

5. Vist que la proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa  de data
23 de març de 2017.

Fonaments de dret

1. Art.  123  del  RDLeg  781/1986,  de  18  d'abril,  pel  qual  s'aprova  el  Text  Refós  de  les
Disposicions Legals Vigents en matèria de Règim Local.

2. Art. 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada mitjançant
RDLeg 2/2004, de 5 de març.

L'alcaldessa Astrid Desset Desset, proposa als membres del Ple l'adopció del següent

ACORD:

1. Aprovar  inicialment  la  modificació  del  catàleg  i  la  Plantilla  de Personal,  en  augmentar  la
jornada de l'aparelladora a jornada completa. 
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2. Ordenar  l'exposició  pública  del  present  acord  mitjançant  anunci  al  Butlletí  Oficial  de  la
Província, per termini de quinze dies, a l'efecte que els interessats / les interessades puguin
formalitzar  les  reclamacions  que  estimin  convenients  en  defensa  dels  seus  legítims
interessos. Aquest acord es considerà elevat a definitiu si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d'exposició pública.

3. Notificar aquest acord a la interessada.

4. Comunicar al Departament d'Intervenció, a l'Assessoria i  al departament de RRHH aquest
acord pel seu coneixement i als efectes oportuns.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Es tracta de l'augment de jornada de l'aparelladora que té actualment un 50% de jornada i passarà a
tenir-ne un 100%, es degut a l'increment de les tasques, ara fa falta elaborar més informes i també hi
ha més peticions de llicències d'obres. Nosaltres considerem que és necessari pel bon funcionament
dels serveis tècnics i de l'Ajuntament que l'aparelladora estigui al cent per cent de la jornada aquí.
Com que hi ha assignació suficient en el pressupost no cal fer cap modificació de crèdit i per tant a
més a més ens vàrem reunir amb la mesa dels representants dels treballadors i tothom hi va estar
d'acord.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres, com que la persona afectada la coneixem de legislatures passades i  és una persona
objectiva, inclús que fa més hores de les que li pertocaven, almenys quan era amb nosaltres, i era
una espina que tenia clavada perquè veia que quan poguéssim, el que heu fet vosaltres. Nosaltres,
estem completament d'acord que se li augmenti l'horari a aquesta senyora.
Pren la paraula la senyora Secretaria accidental que llegeix els acords:
Aprovar inicialment la modificació del catàleg i la Plantilla de Personal, en augmentar la jornada de
l'aparelladora a jornada completa. 
Ordenar l'exposició pública del present acord mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província per
15 dies a efectes que es puguin presentar reclamacions i si no se'n presenten, s'elevarà a definitiu.

VOTACIONS:  Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents:
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, PAU
(3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

9-

TEMA: Modificació Pressupost numero 3/17, suplement de crèdit per costes tribunal de comptes.

Vista  la  proposta  presentada  pel  Sr.  David  Bohigas  Vilalta,  regidor  d'Hisenda,  la  qual  ha  estat
dictaminada favorablement per la Comissió informativa de data 23 de març de 2017, i que literalment
diu:

=» Vist l’expedient de modificació de crèdit número 3/2017 per suplement de crèdit,
Atès que s’ha produït  en la liquidació del pressupost  2016 un romanent de tresoreria positiu per
import de de 901.312,05€

Vist que l’Ajuntament ha hagut de fer front, d’acord amb el Decret d’Alcaldia número 81 al pagament
de les costes del procediment iniciat  al  Tribunal de Comptes en reclamació de la responsabilitat
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comptable derivada de les càrregues existents a les Naus Burès, per un import de 50.088,37€, sense
disposar de consignació pressupostària, per tal d’evitar la condemna també en interessos, 
Vist que atendre aquesta obligació ha significat haver de carregar aquesta despesa al compte 413,
que fa referència a aquelles obligacions sense consignació pressupostària, i per tant que correspon
imputar-la al Pressupost vigent,

Atès que l’aplicació pressupostària  “920 22604:  Despeses jurídiques” no disposa de consignació
suficient per fer front a les costes”, correspon efectuar una modificació de pressupost, amb càrrec al
Romanent de Tresoreria per despeses generals, que és el que correspondria segons la DA 16 de la
LO 2/2012, que obliga a destinar el superàvit  a atendre aquelles despeses pendents d’aplicar al
Pressupost, que és el cas d’aquestes costes.

Atès que en  l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a terme expedients
de modificació  per suplement de crèdit

Vist l’informe favorable de la Intervenció (9/2017) emès en data 15 de març  d’enguany,

Vist  que l’Art.52.2 f) i114.1del 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 estableix que l’aprovació de la modificació del
pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’adopció dels
següents acords:

PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2017 per suplement de crèdit número
3/2017, dins el  Pressupost, el qual a nivell de capítols és el següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT 
CAPÍTOL 2 ADQUISICIÓ BÉNS I SERVEIS  50.088,37
Les anteriors despeses es financen a partir de la següent font de finançament:
CAPÍTOL 8  ROMANENT TRES.DES.DESP.GENERALS 50.088,37

SEGON.- Sotmetre l'acord a informació pública pel termini de quinze dies, mitjançant un edicte al
BOP i  als  taulers  d'anuncis  de  la  corporació  a  l’efecte  d'examen  i  possibles  reclamacions  dels
interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si no s’hi presenten reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert
el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor David Bohigas:
L'Ajuntament,  durant  el  2014,  es  va iniciar  un procés al  Tribunal  de  Comptes  pel  que fa  a  les
carregués  d'Indústries  Burés.  L'any  passat  el  Tribunal  de  Comptes  va  reconèixer  que  era  una
negligència greu tal com s'havia fet, tot i que el dany encara no s'havia produït. A partir d'aquí es va
continuar tirant endavant aquesta demanda i va haver-hi un moment en què, i, es va proposar en
aquest ple i  es va acordar per unanimitat desistir  de la demanda al Tribunal de Comptes per tal
d'evitar les costes. Aquestes costes es calculen en proporció a la quantitat  demandada, aquesta
quantitat és molt important superar els 2.000.000 d'euros, les costes són grans i tot i haver desistit, el
tribunal de comptes,  doncs,  ens ha condemnat a costes per un import  de 50.088,37 €. Aquesta
condemna si no haguéssim fet, el desestimen hagués estat molt superior podria triplicar aquesta xifra
per tant tot i haver minimitzat els costos evidentment toca pagar aquests 50.000 €. Com que en el
pressupost de 2017, no hi ha consignació per aquesta partida, suficient per aquesta partida el que
proposem és aplicar-la al romanent de tresoreria de 2016.
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La senyora Secretària accidental llegeix els acords:
Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2017 per suplement de crèdit número 3/2017,
dins el Pressupost, el qual a nivell de capítols és el següent:
Suplement  de  crèdit,  capítol  2  adquisició  bens  i  serveis,  50088,37.  Les  anteriors  despeses  es
financen a partir  de  la  següent  font  de finançament:  Capítol  8  romanent  tres.des.desp.generals.
50.088,37.
Exposar  l'acord  de  bonificació  anterior  per  termini  de  15  dies  amb  la  intervenció  municipal  de
l'Ajuntament mitjançant l'edicte al B.O.P i els taulers d'anunci de la corporació a l'efecte d'examen i
possibles reclamacions i es considerarà definitiu si no se'n presenten.

VOTACIONS:  Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents:
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, PAU
(3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

10.-

TEMA:  Modificació pressupost número 4/17, suplement de crèdit finançada amb majors ingressos:
Burés.

Vista  la  proposta  presentada  pel  Sr.  David  Bohigas  Vilalta,  regidor  d'Hisenda,  la  qual  ha  estat
dictaminada favorablement per la Comissió informativa de data 23 de març de 2017, i  que literalment
diu:

=»Vist l’expedient de modificació de crèdit número 4/2017 per crèdit extraordinari,
Atès que cal completar el finançament de la inversió prevista al Pressupost “Ampliació Espai Museu
Burés”, pel que fa a l’aportació de l’Ajuntament.
Vist que el total de l’avantprojecte està previst per un import de 219.842,41€, amb un finançament aliè
de subvencions de la Generalitat i la Diputació de 138.489,51€, i un finançament propi de 81.352,99€,. 

Vist que el Pressupost vigent no disposa de consignació suficient a l’aplicació pressupostària “336
63201 Ampliació Espai Museu Burés”, i  que no es pot esperar a l’exercici següent per a la seva
dotació, donat que les condicions de les subvencions atorgades requereix la seva execució en el
present exercici.

Vist  que  l’Ajuntament  d’Anglès  ha  rebut  ingressos  no  previstos  al  pressupost  provinents  d’unes
actuacions de FEDER, realitzades en exercicis anteriors, les quals ja es van abonar en la seva totalitat, 

Vist l’informe favorable de la Intervenció (10/2017) emès en data 15 de març  d’enguany,

Atès que en  l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat  de dur a terme expedients de
modificació  per crèdit extraordinari

Vist  que l’Art.52.2 f) i114.1del 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 estableix que l’aprovació de la modificació del pressupost
és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.-Aprovar la modificació pressupostària del pressupost  2017 per suplement de crèdit número
4/2017, finançada amb majors ingressos recaptats, el qual a nivell de capítols és el següent:

SUPLEMENT DE CRÈDIT: DESPESES

Codi aplicació Descripció Import modificació (€)
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pressupostària

336 63200 Ampliació espai Museu Burés 31.352,99

TOTAL 31.352,99

INGRESSOS

Codi aplicació

pressupostària

Descripció Import modificació (€)

79700 Altres transferències Fons Europeu 31.352,99

TOTAL 31.352,99

SEGON.-  Exposar  l’acord de la  modificació  anterior  pel  termini  de quinze dies a la  Intervenció
municipal de l’Ajuntament,  mitjançant un edicte al  BOP i  als taulers d'anuncis de la corporació a
l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà definitiu si
no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.«=

INTERVENCIONS:
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
També va de números, amb l'ampliació del Museu de la Burés en la tercera fase. Això, en aquesta
tercera fase, puja 219.842,41 € i està finançat de la següent manera: Hi ha una subvenció de la
Generalitat de 81.263 € una subvenció de la Diputació de 57.256,42 €. En els pressupostos del 2017
ja i  una inversió prevista de 50.000 € i quedava pendent una quantitat  de 31.352,99 €. Aquesta
quantitat com que hem rebut ingressos procedents d'anys anteriors per valor de 31.352,99 €. El que
proposem és que aquest suplement d'ingressos que tenim aplicar-ho en aquesta ampliació de la
Burés, 3ª, fase i així podrem ja, a procedir a executar el projecte i treure'l a licitació. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres ho veiem correcte,  aquests 31.352 €,  vénen de subvencions que s'havien demanat al
sistema anterior al que hi ha ara hi aniran bé per acabar de fer l'obra, és això no.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Sí, sí.
Pren la paraula la senyora secretaria accidental que llegeix els acords:
Aprovar la modificació pressupostària del pressupost 2017 per suplement de crèdit número 4/2017,
finançada amb majors ingressos recaptats, el qual a nivell de capítols és el següent , aquí hi ha un
quadre que es pot llegir. 
Segon, sotmetre a aprovació pública l'anterior modificació pel termini de quinze dies mitjançant un
edicte  al  BOP,  als  taulers  d'anuncis  de la  corporació  per  examen i  possibles  reclamacions dels
interessats i es considerarà definitiu si no s'hi presenten reclamacions en contra durant el termini
indicat,  i  entrarà en vigor  en l'exercici  al  qual  es refereix,  quan s'hagi  complert  el  que disposen
l'article 112.3 de la llei de bases i 169 del text refós de la llei d'hisendes.
 

VOTACIONS:  Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents:
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, PAU
(3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.
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11.-

TEMA: Sol·licitud de la pròrroga Conveni Centre de Dia 2018.

Vista la proposta presentada per la Regidora de Benestar Social, Sra. Marta Triadó Margarit, i  que
literalment diu:

=» Identificació de l’expedient
Sol·licitud  de  pròrroga  del  Conveni  de  col·laboració  interadministrativa  amb el  Departament   de
Treball,  d'Afers socials i  Família de la Generalitat  de Catalunya, per a la prestació del servei del
Centre de dia “Molí de Cuc” per l'any 2018.

Antecedents 

Vist que en data 7 de juliol de 2015 l'Ajuntament va aprovar en Sessió ordinària de Ple el conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a
la prestació del servei del Centre de Dia.

Vist  que  l'1  de  desembre  de  2015  aquest  Ajuntament  va  signar  el  conveni  de  col·laboració
interadministrativa amb el Departament de Benestar Social i Família, ara  Departament  de Treball,
d'Afers socials i Família de la Generalitat de Catalunya, per a la prestació del servei del Centre de dia
“Molí de Cuc” per a gent gran depenent, d'aplicació de l'1 de gener fins el dia 31 de desembre de
2016.

Vist que en data 1 de desembre de 2016 es va signar la pròrroga per l'exercici 2017.

Vist que es necessari signar la pròrroga del conveni per a la prestació durant l'any 2018 d'acord amb
les instruccions rebudes del Servei de Recursos Aliens de la Direcció General de la Protecció Social.

 Vist que la proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de data 23 de
març de 2017.

Fonaments de dret

-Article 47 de la LLei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic de les administracions públiques.

- L'Article 41 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, dels Serveis Socials.

Proposta de resolució

La  regidora  de  l'Àrea  de  Benestar  Social,  Marta  Triadó  Margarit,  proposa  als  membres  del  Ple
l'adopció del següent

ACORD:

Primer.- Sol·licitar,  al Departament de Treball,  Afers Social i  Famílies,  la pròrroga del conveni de
col·laboració per a la prestació del servei de 15 places del Centre de Dia, des de l'1 de gener fins el
31 de desembre de 2018

Segon- Autoritzar  l'alcaldessa  per  a  la  signatura  de  tots  els  documents  necessaris  per  a  la
consecució del present acord. 

Tercer.- Comunicar-ho al servei de Recursos Aliens de la Direcció General de Protecció Social del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i als serveis municipals d'Intervenció«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
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Això, és simplement que per poder tenir les places concertades les 15 places que tenim actualment,
doncs és necessari que hi hagi signat un conveni amb el Departament de Treball, d'Afers Socials i
Família i cada any s'ha d'anar renovant i ara ens demanen que renovem el del 2018. De l'exercici
2018.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
Quantes places hi ha? 
Pren la paraula la senyora marta Triadó:
Quinze, de concertades n'hi ha quinze.
Pren la paraula la senyora Secretaria accidental que llegeix els acords:
Sol·licitar, al Departament de treball, Afers Socials i Famílies, la pròrroga del conveni de col·laboració
per a la prestació del servei de 15 places del Centre de Dia,  des de l'1 de gener fins el  31 de
desembre de 2018. 
Autoritzar l'alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris per a la consecució del
present acord. Comunicar-ho al servei de Recursos Aliens de la Direcció General de Protecció Social
del Departament de Treball, Afers Socials i famílies i als serveis municipals d'intervenció. 

VOTACIONS:  Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents:
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, PAU
(3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

12.-

TEMA: Sol·licitud a l'ICASS d'ampliació places públiques del Centre de Dia. 
Vista la proposta presentada per la Regidora de Benestar Social, Sra. Marta Triadó Margarit, que
literalment diu:

=» Identificació de l’expedient
Sol·licitud d'ampliació de més places públiques , passar de 15 a 25, i  sol·licitar l'acreditació per 
disposar de 35 places totals al centre de Dia.

Antecedents 

Vist que en data 7 de juliol de 2015 l'Ajuntament va aprovar en Sessió ordinària de Ple el conveni de
col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per a
la prestació del servei del Centre de Dia.

Vist  que  l'1  de  desembre  de  2015  aquest  Ajuntament  va  signar  el  conveni  de  col·laboració
interadministrativa amb el Departament de Benestar Social i Família, ara  Departament  de Treball,
d'Afers socials i Família de la Generalitat de Catalunya, per a la prestació del servei del Centre de dia
“Molí de Cuc” per a gent gran depenent, d'aplicació de l'1 de gener fins el dia 31 de desembre de
2016, el qual es prorroga anualment.

Vist que la població d’Anglès està ubicada a la Comarca de la Selva, a l’àrea del Ter Brugent.  Com a
la resta de poblacions col·lindants, Amer i La Cellera, és una zona especialment envellida.

Les xifres ens diuen que aproximadament un 12% de la població d’Anglès està valorada com a
depenent. Aquest percentatge és més elevat que el que es dóna al conjunt de la Selva.

Entre la gent gran amb dependència, sobresurten els graus 3 i els de grau 2, per tant estem parlant
d’un perfil de gent gran amb necessitats d’atenció assistencial i especialitzada.

El Centre de dia El Molí del Cuc, de titularitat municipal, és l’únic recurs per a aquests perfils de
persones grans. És un centre de dia que disposa de 25 places, 15 de les quals són públiques i 10 de

51 de 76
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat



privades. També disposa del servei de transport adaptat, que conjuntament amb altres serveis  com
ara podologia, fisioteràpia i properament el de menjador social, el configuren com l’única plataforma
de serveis per a la gent gran de l’àrea del Ter Brugent.

Per aquests motius, pensem que és molt necessari l’ampliació de 15 a 25 places públiques i valorar
segons  la  capacitat  registral  del  centre  de  dia,  la  possibilitat  de  registrar  10  places  més  que
constarien com a privades.

D’aquesta manera disposaríem de 25 places públiques i 10 de privades, per donar sortida a totes les
necessitats de la gent gran de la zona i esdevenir el referent comarcal en l’àmbit de la gent gran.

Fonaments de dret

-Article 47 de la LLei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic de les administracions públiques.

- L'Article 41 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, dels Serveis Socials 

Proposta de resolució

El/la regidor/a de l'Àrea de Benestar Social, Marta Triadó Margarit,  proposta al Ple el següent

ACORD:

Primer.- Sol·licitar,  al  Departament  de Treball,  Afers Social  i  Famílies,  l'ampliació de més places
públiques, passant de 15  actuals a 25, i  sol·licitar l'acreditació per disposar de 35 places totals al
centre de Dia per poder registrar 10 places més que constarien com a privades.

Segon- Autoritzar  l'alcaldessa  per  a  la  signatura  de  tots  els  documents  necessaris  per  a  la
consecució del present acord. 

Tercer.- Comunicar-ho al servei de Recursos Aliens de la Direcció General de Protecció Social  del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i als serveis municipals d'Intervenció.«=

INTERVENCIONS:

Bé, la gent de SUMAR, doncs, veuen que el Centre de Dia, es pot potenciar i per tant, doncs, amb
aquesta voluntat varen anar a fer una visita a inspecció, varen portar els plànols del Centre de Dia i
les inspectores, varen veure que el Centre de Dia pot tenir una capacitat molt superior a la que té
actualment, concretament tenim una capacitat registrada de 25 usuaris i podrien arribar-hi ha haver,
fins a 44. Aleshores, no demanem això, però sí que el que es vol demanar són dues coses: per una
banda,  demanar  un  increment  de  la  capacitat  registral  d'entre  35  usuaris  i  ampliar  les  places
públiques de 15 a 25, per tant el que demanen és tenir 35 places en total de les quals 25 serien
públiques i 10 serien privades. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El dubte era aquest, no sabíem en nombre de places públiques i privades. Nosaltres veiem que si
ens accepten aquesta sol·licitud, anirà bé per a tothom.
La senyora Secretària accidental llegeix els acords:
Sol·licitar, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'ampliació de més places públiques,
passant de 15 actuals a 25, i sol·licitar l'acreditació per disposar de 35 places totals al Centre de Dia i
poder registrar 10 places més que constarien com a privades. 
Autoritzar l'alcaldessa per a la signatura de tots els documents necessaris per a la consecució del
present acord.
Comunicar-ho  al  servei  de  Recursos  Aliens  de  la  Direcció  General  de  Protecció  Social  del
Departament de treball, Afers Socials i Famílies i als serveis municipals d'intervenció. 
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VOTACIONS:  Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents:
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, PAU
(3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

13.-

TEMA:  Aprovació conveni amb el Consorci  de Normalització Lingüística per a l'organització de
cursos de català per adults.

Vista la proposta presentada pel Regidor d'Ensenyament, Sr. Jordi Pibernat Casas, que literalment
diu:

=» Antecedents

1. La Junta de Govern d’aquest Ajuntament, en la sessió ordinària del dia 15 de novembre de 2016,
va  aprovar  el  conveni  marc  amb  el  Consorci  per  a  la  Normalització  Lingüística  per  al
desenvolupament de programes i actuacions  d'acolliment lingüístic, amb efectes retroactius des
del passat 2 de setembre de 2016 i fins al 31 d'agost de 2020.

Així mateix, en el mateix acord es va aprovar l'addenda al conveni per a la realització de dos cursos
durant l'any 2016/2017 amb la corresponent aprovació de la despesa per import de 4.440,00 €.

2. El CNL presenta una altra proposta de conveni de col·laboració per a l'organització de cursos de
català, i per un període de quatre anys, pel qual es compromet a organitzar un màxim de 8 cursos
anuals de llengua catalana a partir del B1 del MECR, adreçats a adults, i inscriure un màxim de 25
alumnes  per  curs;  així  mateix,  el  CNL proporciona  el  personal  tècnic  i  el  seu  assessorament
pedagògic.

Les  obligacions  a  assumir  per  l'Ajuntament  d'Anglès  són  les  de  fer  difusió  dels  cursos  que
s'organitzin, facilitar els espais i assumir el cost de les despeses derivades de la seva realització. El
detall de els obligacions s'inclouran en les addendes que se signin anualment.

3. El conveni, juntament amb l'addenda d'aquest any 2017, literalment diu:

«CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'ANGLÈS I EL CONSORCI
PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER A L'ORGANITZACIÓ DE CURSOS DE CATALÀ
PER A ADULTS

Anglès, .. de març de 2017

REUNITS

D'una part, la senyora Àstrid V. Desset i Desset, alcalde de l'Ajuntament d'Anglès, nomenada en data
13 de juny de 2015, en virtut del que disposa l'article 53 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 d'una altra part, el senyor Albert Piñeira Brosel, president del Consell de Centre del CNL de Girona,
en  representació  del  Consorci  per  a  la  Normalització  Lingüística  (CPNL),  per  delegació  de  la
presidència del CPNL segons la resolució 26/2016, de 2 de març de 2016, i  a l'empara del que
estableix l'article 35.2.a) del Reglament del CPNL, aprovat pel Ple del CPNL el 16 de febrer de 2010
(sessió 33).
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MANIFESTEN

1. Que la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en l'article 1.2 preveu, com a objectius
principals de la Llei, entre d'altres, emparar i fomentar l'ús del català entre tots els ciutadans, així com
assegurar l'extensió del coneixement del català a tots els ciutadans i ciutadanes.

2. Que així mateix, l'article 37.1 de la Llei ara esmentada, preveu que el Govern de la Generalitat ha
d'afavorir,  estimular  i  fomentar  l'ús del  català en les activitats laborals,  professionals,  mercantils,
publicitàries, culturals, associatives, esportives, lúdiques i de qualsevol altra mena.

3. Que el CPNL, d'acord amb l'article 5 dels seus estatuts, té la finalitat de fomentar el coneixement,
l'ús i la divulgació de la llengua catalana. Aquest mateix article, també preveu que portarà a terme
iniciatives en el camp de l'ensenyament no reglat del català, serveis d'animació cultural i altres que
siguin escaients.

4. Que el CPNL té la condició de mitjà propi instrumental i  servei tècnic de l'Administració de la
Generalitat  de Catalunya i  dels  ens locals  de Catalunya,  tal  com es recull  en l'article  3 del  seu
Reglament.

5. Que l'Ajuntament d'Anglès té la intenció de realitzar cursos de català per a adults en col·laboració
amb el CPNL i, per aquest motiu, les parts decideixen establir aquest conveni de col·laboració que
reguli les relacions entre el CNL de Girona i l'Ajuntament d'Anglès.

6. Que d'acord amb l'article 10.5 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
els administracions públiques de Catalunya, els encàrrecs de gestió que rep el CPNL per part d'una
altra administració s'han de formalitzar mitjançant un conveni.

7. Que totes dues parts comparteixen la voluntat i la necessitat de contribuir a l'aplicació de la Llei
1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, per tal de promoure l'ús social del català com a llengua
pròpia i oficial de Catalunya.

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a la signatura d'aquest conveni, d'acord amb
les següents, 

CLÀUSULES

Primera. Objecte

L'objecte del conveni és establir un marc de col·laboració entre el CPNL i l'Ajuntament d'Anglès per a
l'organització de cursos de català per a adults, en l'àmbit del propi territori.

Segona. Obligacions de les parts

1. EI CPNL, a través del CNL de Girona, es compromet a:

a) Organitzar, anualment, un màxim de 8 cursos de llengua catalana de nivells a partir del 81 del
Marc Europeu Comú de Referència, adreçats especialment a la població adulta del territori.

b) Inscriure un màxim recomanat de 25 alumnes per curs.

c) Proporcionar el personal tècnic necessari per executar les actuacions previstes.

d) Establir  les directrius tècniques i  assessorar pedagógicament el  professorat que imparteixi  els
cursos.
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2. L'Ajuntament d'Anglès es compromet a:

a) Fer difusió dels cursos que s'organitzin en el marc d'aquest conveni.

b) Facilitar els locals i espais adients on realitzar les actuacions.

c) Assumir el cost de les despeses generades per l'organització dels cursos organitzats en el marc
d'aquest conveni i aportar al CPNL la quantitat que li correspongui, que s'especificarà en addendes.

Els  alumnes  inscrits  als  cursos  organitzats  en  el  marc  d'aquest  conveni  assumiran  el  cost  del
material necessari per a seguir la formació.

Ambdues parts  es  coordinaran mútuament  i,  si  escau,  també amb altres  organitzacions,  per  tal
d'aconseguir la màxima efectivitat de les actuacions.

Tercera. Addendes

A l'empara d'aquest conveni les parts poden establir  condicions específiques de les relacionades
amb  els  compromisos  o  línies  d'actuació  previstes,  que  s'afegiran  com  a  addendes.  Aquestes
addendes contindran, en tot cas, el detall de les obligacions de les parts així com els compromisos
econòmics que comportin i, si escau, fórmula de finançament de l'activitat com preveu l'article 10.5.c)
de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya.

Les addendes seran signades per les mateixes parts que signen el conveni, i podran incorporar-hi
altres signataris directament relacionats amb l'objecte de l'addenda. Les addendes amb contingut
econòmic poden ser signades, per part del CPNL, per la persona que n'exerceixi la gerència, d'acord
amb l'autorització de signatura corresponent.

Quarta. Comissió mixta de seguiment

Per a la coordinació i el seguiment d'aquest conveni, alxl com per a la resolució dels dubtes que
puguin sorgir en la interpretació d'aquest i per la revisió i control de les actuacions a desenvolupar, es
designarà una comissió formada, per una banda, per una representació del CPNL, assumida per la
direcció  del  CNL de Girona,  o  persona en qui  delegui,  i,  per  l'altra,  per  la  persona signant  del
conveni,  o persona en qui delegui. Una vegada signat el conveni, la comissió es reunirà, com a
mínim, per a la seva constitució i quan ho sol· liciti una de les parts.

Cinquena. Protecció de dades de caràcter personal

Les parts compleixen amb les obligacions establertes per la legislació vigent en matèria de protecció
de dades de caràcter personal i declaren que les dades personals derivades d'aquest conveni seran
incorporades als fitxers del CPNL amb la finalitat exclusiva de gestionar-les, i no seran comunicades
a tercers,  llevat  dels  casos en què sigui  necessari  per  al  compliment  de les obligacions legals.
L'usuari podrà exercir en qualsevol moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició
mitjançant un escrit adreçat al CPNL (carrer de Mallorca, 272, 8a, 08037 Barcelona) en què expliciti
el dret que vol exercir.

Sisena. Vigència

Aquest  conveni  té  efectes  des  del  dia  1/2/2017  i  serà  vigent  fins  al  dia  31/1/2021,  i  es  podrà
prorrogar per períodes similars si les parts manifesten documentalment la voluntat de prorrogar-lo
abans de l'acabament de la seva vigència.
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Setena. Causes d'extinció

EI conveni es podria extingir, també, abans de l'expiració de la seva vigència, per alguna de les
causes següents:

a) L'incompliment dels compromisos que se'n deriven.

b) L'avinença de les parts signatàries.

c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar-hi compliment.

d) Les altres causes que legalment siguin procedents.

En qualsevol d'aquests supòsits, s'haurà de documentar el motiu de l'extinció anticipada.

Vuitena. Resolució i interpretació

La resolució dels problemes d'interpretació i de compliment que puguin sorgir durant l'execució del
conveni correspondrà a la comissió de seguiment esmentada anteriorment en aquest document. Les
qüestions  litigioses  que  no  es  puguin  resoldre  en  el  si  de  la  comissió  s'han  de  sotmetre  a  la
jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest conveni per duplicat exemplar, en
el lloc i data assenyalats a l'encapçalament.

Albert Piñeira Brosel Àstrid V. Desset i Desset

Addenda al document de data 1 de febrer de 2017 i codi C002-02013-006-17 entre el Consorci
per a la Normalització Lingüística i l'Ajuntament d'Anglès

Anglès, ... de març de 2017

REUNITS

D'una part, la senyora Àstrid V. Desset i Desset, alcalde de l'Ajuntament d'Anglès, nomenada en data
13 de juny de 2015, en virtut del que disposa l'article 53 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 d'una altra part,  el senyor Josep Madorell  i  Bonora, gerent del Consorci  per a la Normalització
Lingüística (CPNL), nomenat per la resolució 40/2011 de la presidència del CPNL de 20 de juny i
ratificat pel Ple del CPNL el 24 de gener de 2012, d'acord amb l'article 10 dels Estatuts del CPNL
aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya els dies 3 i 11 d'octubre de 1988, i a l'empara de
les facultats que li confereix l'article 15 dels mateixos Estatuts.

MANIFESTEN

1. Que amb data ... de març de 2017, el CPNL i l'Ajuntament d'Anglès van subscriure el Conveni de
col·laboració per a l'organització de cursos de català per adults amb codi C002-02013-006-17.

2. Que la clàusula primera del conveni estableix que es podran concretar les actuacions que es
desenvoluparan i establir condicions específiques de les relacionades amb els compromisos o línies
d'actuació previstes al document esmentat en addendes.

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per a la signatura d'aquest document i
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ACORDEN

Primer. Que el CPNL desenvolupi les següents actuacions:

Un curs de nivell Elemental 1, amb codi 12048E1PRC00045, amb data d'inici 21 de febrer de 2017 i
data de finalització 8 de juny de 2017, de 45 hores de durada, amb un màxim de 25 alumnes i un
import de 3.100,00 €.

Segon.  Que l'Ajuntament d'Anglès assumirà el  100,00% del cost total  dels serveis executats pel
CPNL, és a dir, 3.100,00 €.

Tercer.  Que l'Ajuntament d'Anglès,  efectuarà el  pagament de l'import  especificat  al  punt anterior,
abans de l'inici de les actuacions, mitjançant ràfega bancària o ingrés, al número IBAN ES61 2100
2882 660200046565 de CaixaBank.

I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquesta addenda per duplicat exemplar,
en el lloc i data assenyalats a l'encapçalament. Àstrid V. Desset i Desset Josep Madorell i Bonora»

4. Vist que la proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de data 23 de
març de 2017.

Fonaments de Dret
Article 47 de la Ley 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim jurídic de les administracions públiques.

Articles 303 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres Activitats
i Serveis dels Ens Locals.

Article 47.2.h), i 57 de la Llei de Bases de Règim Local.

RESOLUCIÓ

El/la regidor/a de l'Àrea d'Ensenyament, Jordi Pibernat Casas, proposa als membres del Ple l'adopció
del següent

ACORD:

Primer.- Aprovar el conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament d'Anglès i el consorci per a la
Normalització lingüística per a l'organització de cursos de català per a adults i l'Addenda al document
de data març de 2017 i codi C002-02013-006-17 entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i
l'Ajuntament d'Anglès.

Segon.- Facultar l'alcaldessa per a la signatura del conveni.

Tercer.-  Aprovar la despesa per import de 3.100,00 € amb càrrec a l’aplicació pressupostària 943
46708 consorci Normalització lingüística del pressupost vigent.

Quart.- Publicar al portal de transparència dins de la relació de convenis 2017.

Cinquè.-  Notificar-ho  al  Consorci  per  a  la  Normalització  Lingüística  i  al  Departament  Municipal
d'intervenció.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
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Per compensar una mica els números que ha dit en David, ara una mica de lletres. El tema, és molt
senzill,  tenim un conveni  amb el  Consorci  per  a  la  Normalització  Lingüística  que fem ara,  s'ha
d'aprovar el 2020. La idea és portar al ple l'aprovació d'aquesta renovació per poder continuar fent
els cursos que és fan. D'aquests cursos ja tenim consignació pressupostària i és continuar fent el
que s'està treballant amb molt d'esforç.

Pren la paraula la senyora Secretària accidental que llegeix els acords:
Aprovar  el  Conveni  marc  de  col·laboració  entre  l'Ajuntament  d'Anglès  i  el  consorci  per  a  la
Normalització lingüística per a l'organització de cursos de català per a adults i l'addenda al document
de data març de 2017 i codi C002-02013-006-17 entre el Consorci per a la Normalització Lingüística i
l'Ajuntament d'Anglès. Facultar l'alcaldessa per a la signatura del conveni. 
Aprovar la despesa per import  de 3.100,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 943 46708
Consorci Normalització Lingüística del pressupost vigent. Publicar al portal de transparència dins de
la relació de convenis 2017.

VOTACIONS:  Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents:
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, PAU
(3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

14.-

TEMA: Proposta de nomenament de Jutge de Pau Titular.

Vista la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra Astrid Desset Desset, que literalment diu:

=»Antecedents 
Atès que en data 9 de desembre de 2016, es va rebre el certificat de l'acord adoptat per la Comissió
de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data  22 de novembre de
2016, per estar pròxim a finalitzar el termini de quatre anys pel qual fou nomenat l'actual Jutge de
Pau.

Atès que en data 22 de juliol de 2014, es va rebre el certificat de l'acord adoptat per la Comissió de la
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data   8 de juliol de 2014, per estar
pròxim a finalitzar el termini de quatre anys per Jutge de Pau Substitut, el qual va quedar vacant dos
vegades consecutives.

Vist que en els esmentats acord es requereix l'Ajuntament perquè procedeixin a iniciar els tràmits
establerts pel nomenament del Jutge de Pau Titular i i Jutge de Pau Suplent que, arran de l'acord
Ple de 30 de gener de 2017, s'està tramitant els corresponents expedients. 

Atès que se n'ha donat difusió a través del Butlletí municipal i també s'ha publicat a la pàgina web
d'aquest Ajuntament.

Vist que el BOP N. 30, de data 13 de febrer de 2017 s'obre el termini  per tal que els interessats
puguin presentar les seves sol·licituds, per als càrrecs de Jutge de Pau, titular i suplent.

Vist que el termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el dia 13 de març de 2017, havent rebut
instància de les següent  interessada, com a Titular i cap interessat com a suplent: 

1- M. Dolors Esteban Reyes, titular
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Atès que es considera que la Sra. Dolors és la persona adient per desenvolupar el càrrec, observant-
se el quòrum que exigeix la Llei

Vist que la proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de data 23 de
març de 2017.

Fonaments de dret

D’acord amb els articles 101.2 de la Llei 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial, i 6 del Reglament
núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, correspon al Ple de la corporació efectuar proposta de
nomenament del jutge de pau titular i suplent dels municipis, per acord adoptat amb el vot favorable
de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals,
hagin presentat instància en la convocatòria pública.

Proposta de resolució

L'alcaldessa, Astrid Desset Desset, proposa als membres del Ple l'adopció del següent

ACORD:

Primer.-  Escollir  a  la  Sra.  M. Dolors Esteban Reyes per exercir  el  càrrec de jutge de pau titular
d’aquest  municipi,  i  proposar  el  seu nomenament  a la  Sala de Govern del  Tribunal  Superior  de
Justícia de Catalunya.

Segon.- Declar deserta la convocatòria al càrrec de jutge suplent d'aquest municipi per no haver cap
sol·licitud de cap interessat.

Tercer.-  Notificar  el  present  acord al  Tribunal Superior  de Justícia de Catalunya i  a les persones
interessades. «=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Ja s'ha fet difusió al butlletí  i  a la web que hi havia aquesta plaça vacant,  s'ha rebut una única
sol·licitud de la senyora Maria Dolors Esteban Reyes, que ja ha estat jutge de pau durant els quatre
anys anteriors i per tant creiem que és la persona adient per desenvolupar el càrrec i en aquest
acord proposem que sigui  ella  qui  l'exegesi  durant  aquest  nou període,  paral·lelament  com que
només hi ha hagut una sol·licitud la plaça de jutge de pau suplent ha quedat buida, per tant s'ha de
declarar deserta. Bàsicament és això.
Pren la paraula la senyora Secretària accidental que llegeix els acords:
Escollir a la Sra. Dolors Esteban Reyes per exercir el càrrec de jutge de pau titular d'aquest municipi i
proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Declarar deserta la convocatòria al càrrec de jutge suplent d'aquest municipi per no haver-hi cap
sol·licitud de cap interessat i Notificar el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i
a les persones interessades.

VOTACIONS:  Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents:
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, PAU
(3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

59 de 76
C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat



15.-

TEMA: Sol·licitud pròrroga del Pla de Barris.

Vista la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:

=»Antecedents de fet:

Vist  que la resolució del Conseller  de 23 de juliol  de 2009, atorga els ajuts que estableix la Llei
2/2004,  de   4  de juny,  de  millora  de barris,  àrees urbanes i  viles  que  requereixen una atenció
especial, va disposar que el “Fons de foment del programa de Barris” aportaria el 75% del cost del
projecte d'intervenció integral del Barri Antic i amb número d'expedient BAE2009002.

El 15 de gener de 2010 es va signar amb l'Ajuntament d'Anglès el conveni de col·laboració per al
finançament i l'execució del projecte integral de referència.

El 18 de desembre de 2013 es va concedir la pròrroga de 2 anys, prevista a l'article 15.2 de les
bases que figuren al Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei 2/2004, de 4 de
juny, que amplià el termini per a l'execució del projecte fins el 31 de desembre de 2015.

En data 28 de juliol de 2015, es va concedir a l'Ajuntament d'Anglès una ampliació excepcional de la
pròrroga, contemplada al Decret 53/2012, de 22 de maig, pel qual es modifica  el Decret 369/2004,
de 7 de setembre, fins el 31 de desembre de 2017.

Vist que la Secretaria General del Departament de la Vicepresidència, d'Economia i Hisenda permet
als Ajuntaments que van accedir  als ajuts a la convocatòria de 2009,  demanar una pròrroga del
termini d'execució del projecte fins el 30 de juny de 2018.

Atès que l'òrgan competent per la sol·licitud de pròrroga i l'aprovació de la nova graella econòmica és
el Ple Municipal.

Vist que la proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de data  de data
23 de març de 2017,

Fonaments de dret

El Pla de Barris d'Anglès deriva de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbana i
viles, i es desenvolupa mitjançant el Decret 369/2004 de 7 de setembre. És precisament l'article 15.2
d'aquest Decret el que estableix les possibles pròrrogues del Pla.

Per tot això, l'alcaldessa, Astrid Desset, proposa als membres del Ple l'adopció del següent

ACORD:

Primer.- Aprovar la re-programació del Pla de Barris d'Anglès, la qual inclou una nova proposta de
graella d'actuacions i un nou pla financer.

Segon.- Sol·licitar  a l'Oficina de Gestió  del  Programa de Barris  la  modificació de l'objecte de la
subvenció d'acord amb la nova re-programació aprovada per l'Ajuntament en el paràgraf anterior.

Tercer.- Sol·licitar una pròrroga del termini d'execució del projecte fins el 30 de juny de 2018.
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Quart.- Notificar  aquest  acord  a  l'Oficina  de  Gestió  del  Programa  de  Barris,  depenent  del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Cinquè.-  Comunicar  al  Departament  d'Intervenció  per  tal  que  s'instrumentin  les  modificacions
pressupostàries adients, pel compliment d'aquest acord. 

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
El 2009, l'Ajuntament com sabeu va resultar beneficiari d'una subvenció de la Generalitat per dur a
terme actuacions al barri antic, aquesta subvenció cobreix el 75% de 2.600.000 €. I, ja sabeu també,
que entre el 2012 i el 2015 va quedar aturat per la situació econòmica de l'Ajuntament. A finals de
2015, vàrem demanar una pròrroga amb un reajustament d'imports que havíem d'executar i vàrem
rebre amb mixt any de retard la resposta confirmant que podríem tirar endavant aquestes actuacions,
per tant ara tenim la possibilitat de sol·licitar mixt any més com a pròrroga excepcional, això ens
dóna temps per executar tot el pla de barris, fins a finals de juny del 2018. També, ens han confirmat
que pagaran el 75% del que ens gastem en aquestes actuacions, no tenen per què ser les que es
varen preveure en el seu dia que no es varen ajustar massa i ara que estem una mica millor pensem
que podem desenvolupar més, però tampoc tenim perquè arribar als 2.600.000 €. Les actuacions
que ja estan a punt de tirar-se endavant, de fet demà mateix hi ha un punt en aquest ple que surt per
urgència, es podria estar ja licitant la pavimentació del carrer del Molí i l'ampliació de voreres, l'altre
gran projecte que sortirà ben aviat, és l'hotel d'entitats. De tot això ja n'havíem parlat en varis plens,
per tant no és cap novetat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Aquí quan diem, aprovar la re-programació, és una altra re-programació o és la mateixa.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
És la mateixa, el que passa és que ens han fet fer una llei econòmica, amb uns anys i ho hem de fer
amb una mica de franquícia, però els projectes no varien són els que ja vàrem aprovar en el seu dia.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I  després,  el  prec que us havíem fet  en diferents plens i  val  a  dir  que nosaltres vàrem aprovar
aquestes actuacions que és el referent al clavegueram del que dóna al carrer del Molí i carrer del
Raval i sobretot a les connexions elèctriques que estan força malmeses. Si l'equip de Govern ho té
bé, tenir-ho present, ens agradaria.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Ho tindrem present i farem tot el que podrem d'acord amb el que havíem dit.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Serà,  una  tranquil·litat  pròpia  per  l'equip  de  govern,  pel  que  fa  referència  als  punts  de  llum  i
condicionats.
Pren la paraula la senyora Secretària accidental per llegir els acords:
Aprovar la re-programació del Pla de Barris d'Anglès, la qual inclou una nova proposta de graella
d'actuacions  i  un  nou  pla  financer.  Sol·licitar  a  l'Oficina  de  Gestió  del  Programa  de  Barris  la
modificació  de  l'objecte  de  la  subvenció  d'acord  amb  la  nova  re-programació  aprovada  per
l'Ajuntament en el paràgraf anterior. Sol·licitar una pròrroga del termini d'execució del projecte fins al
30 de juny de 2018. Notificar aquest acord a l'Oficina de Gestió del Programa de Barris, depenent del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Comunicar al Departament
d'Intervenció per tal que s'instrumentin les modificacions pressupostàries adients, pel compliment
d'aquest acord. Hi ha un error en una paraula.

VOTACIONS:  Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents:
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, PAU
(3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.
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16.-

TEMA: Moció d'Adhesió al pacte Nacional pel Referèndum.

Vista la moció presentada per l'alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset,  en representació del Grup
municipal CiU, que literalment diu:

=» MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de
desembre  de  2016  aquesta  plataforma  va  acordar  transformar-se  en  el  Pacte  Nacional  pel
Referèndum.  Es  va  crear  una  comissió  executiva  formada per  Joan  Ignasi  Elena,  Maite  Arqué,
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil,  Itziar González, Francesc Pané i Carme
Porta. 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els objectius,
el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent: 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum 
La consciència  nacional  i  la  voluntat  d’autogovern  del  poble  de  Catalunya  té  indubtables  arrels
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya
està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així. 
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món.
Fins  al  punt  de convertir-se  en una aspiració  sostinguda,  que avui  recull  la  voluntat  d’una gran
majoria de la seva població. 
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el
seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans
de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum. 
Posem  de  manifest  que  la  voluntat  d’expressió  de  les  catalanes  i  dels  catalans  mitjançant  un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica
que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a
decidir. 
Afirmem que l’actual  marc jurídic  espanyol,  tal  com han defensat  experts en dret  constitucional,
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat. 
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs
d’Espanya.  El  dret,  atès  que és  susceptible  d’interpretacions  diverses,  ha de ser  entès  com un
instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per
agreujar els existents. 

Les  persones,  entitats,  organitzacions  i  institucions  que  signem  aquest  MANIFEST  entenem  el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural,
la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços. 

Per tot això: 

Instem els  Governs  de  Catalunya  i  de  l’Estat  espanyol  a  superar  les  dificultats  polítiques  i  els
apriorismes,  i  a  assolir  finalment  l’acord  que  estableixi  les  condicions  i  les  garanties  justes  i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat
del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. 
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat
popular  del  país.  Per  això  donem suport  a  aquelles  iniciatives  i  acords  que  hi  sorgeixin  per  a
l’articulació d’aquest Referèndum. 
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió
dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a
la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol. 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem
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apel·lant al  mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el  coneixement i  la
validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot. 
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un
debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que
avui es manifesten a Catalunya. 

Aquest  Ajuntament  ja  va  manifestar,  per  acord  del  seu plenari  de  data   25  de febrer  de 2016,
Adherint-se a l'Associació de Municipis  i als objectius que perseguia el mateix. 

En  aquest  moment,  atesa  la  transformació  viscuda  pel  Pacte,  i  amb  la  voluntat  de  manifestar
l’adhesió  a  la  celebració  d’un  referèndum  on  el  poble  de  Catalunya  decideixi  llur  futur,  aquest
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en
el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum 

Vist que la proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de data 23 de
març de 2017.

Per tot això, el grups municipals de l'equip de govern de l’Ajuntament d'Anglès proposa als membres
del Ple l'adopció del següent

ACORD:

1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte Nacional
per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 

4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat  de Catalunya, al Parlament de  Catalunya, al
Pacte  Nacional  pel  Referèndum,  a  l’Associació  de  Municipis  per  la  Independència  (AMI)  i  a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM). «=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Entre els drets essencials inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el dret a decidir el
seu futur polític i és aquest dret el que sustenta la demanda d'una majoria de ciutadanes i ciutadans
de  Catalunya,  que  volen  materialitzar-lo  mitjançant  un  referèndum.  Posem  de  manifest  que  la
voluntat  d'expressió  de  les  catalanes  i  dels  catalans  mitjançant  un  referèndum  és  majoritària  i
transversal; i congruent amb una determinació, cívica, pacifica i democràtica que han expressat les
multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
Així, doncs, instem els Governs de Catalunya i de l'Estat a superar les dificultats polítiques i a assolir
finalment l'acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per la celebració
d'un  referèndum reconegut  per  la  comunitat  internacional,  el  resultat  del  qual  «tindrà  que»  ser
políticament  vinculant  i  efectiu.  Reconeixem  el  parlament  de  Catalunya  com  a  una  institució
democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Manifestem la convicció que el referèndum
és  una  eina  inclusiva,  que  permetrà  la  lliure  expressió  dels  diversos  posicionaments  que  els
ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb
l'Estat espanyol. 
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. La  voluntat
majoritària del poble s'expressa amb el vot. 
El que llegit, és una mica un resum.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El nostre grup ja sabeu que no té cap afiliació amb cap partit polític. No tenim ningú al Consell 
Comarcal, no tenim ningú a la Diputació, No tenim ningú al Parlament de Catalunya com tampoc no 
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tenim ningú al Congrés dels Diputats a Madrid. Estem d'acord a instar els governs de Catalunya i de 
l'Estat Espanyol a superar les dificultats polítiques al com deia l'alcaldessa, per tal de la celebració 
d'un Referèndum reconegut per la Comunitat Internacional és a dir el que volem nosaltres i ja ho 
dèiem en la campanya electoral és que el poble es defineixi si vol una cosa o altra, nosaltres, també, 
estem d'acord que siguin unes votacions on cada un dels ciutadans de Catalunya pugui decidir que 
és el que volen, ara el que passarà després, això ja és depenent de la cosa.
Pren la paraula la senyora Secretària accidental que llegeix els acords:
Manifestar l'adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum. Subscriure el contingut del Manifest Pacte 
Nacional per Referèndum. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 
sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 
Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte 
Nacional pel Referèndum, a L'associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l'Associació 
Catalana de Municipis (ACM). 

VOTACIONS:  Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents:
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, PAU
(3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

17.-

TEMA: Moció per a garantir que l'administració actualment titular de l'autopista AP7 no en prorrogui
la concessió.

Vista  la  moció  presentada  pel  Regidor  Sr.  Josep  Casadellà  Turon,  en  representació  del  Grup
Municipal Anglès2015 AM, que literalment diu:

=» EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La pròrroga de les concessions dels peatges de Catalunya fa temps que és un tema controvertit i
amb la fi d'algunes concessions importants, en els pròxims anys pren força de nou. Fa poc temps,
des del Ministeri de Foment es va assegurar que no es pensa renovar la concessió de l'AP7 sud
quan s'acabi el 2019. 

L'any 2021 finalitza la concessió de l'autopista AP7 que l'estat espanyol, actual Administració titular,
té concedida a l'empresa Abertis per al tram d'Alacant fins a la frontera amb França. L'autopista que,
en el seu tram nord, afecta directament a tots els gironins.

Aquesta autopista,  originàriament  inaugurada com a Autopista del  Mediterrani,  va ser la  primera
construïda l'any 1969 i durant tots aquests anys ha estat la que més beneficis econòmics ha reportat
a  les  concessionàries;  fins  el  punt  que  el  seu  cost  de  construcció  està  més  que  sobradament
amortitzat.

Els  catalans  i  els  altres  usuaris  de  l'autopista  hem pagat  amb escreix  el  cost  de  construcció  i
amortització de la inversió privada, amb els elevats imports dels peatges que s' apliquen en aquesta
via de comunicació.

Una via de comunicació de la qual els gironins no podem defugir per arribar-nos fins a Barcelona.
Des de Girona és inviable arribar  a  la  capital  per  una A2 que no és  autovia  i  que fins i  tot  és
travessera urbana a la zona del Maresme.
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Els cars peatges de l'AP7 també suposen una dificultat afegida per l'economia gironina, obligada a
afegir cost d'aquests peatges en el transport de mercaderies a la zona.

El greuge comparatiu que ha existit amb altres territoris de l'estat espanyol ha estat sempre més que
evident  i  ara,  a les portes de la finalització de la concessió,  resultaria un escarni que qualsevol
govern s'avingués a una possible pròrroga, com ja ha demanat el Sr. Salvador Alemany, president de
l'empresa Abertis, o que aquesta esdevingués una càrrega imposada a la futura Administració titular. 

Vist que la moció ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de data 23 de març
de 2017.

Per tots aquests motius, el grup Anglès2015 Acord Municipal de l'Ajuntament d'Anglès, proposa als
membres del Ple l'adopció del següent

ACORD:

Primer.- Demanar al Ministeri de Foment espanyol que certifiqui amb totes les garanties que, igual
que pensa fer amb el tram sud, no s'aprovarà cap tipus de pròrroga per a la concessió de l'autopista
AP7 nord, entre Barcelona i la frontera amb França. 

Segon.-  Demanar  al  Govern de la Generalitat  i  altres institucions supramunicipals,  que facin les
actuacions necessàries per a fer complir aquesta necessitat del territori.

Tercer.- Convidar els ajuntaments gironins que s'adhereixin a aquesta moció i a tots els grups polítics
catalans representats al Congrés perquè hi donin el seu suport.

Quart.-  Fer  arribar  aquest  acord  a  tots  els  grups  parlamentaris  del  Parlament  de  Catalunya,  a
l'Associació catalana de municipis i comarques, a la Federació de municipis de Catalunya, a tots els
grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, i al Ministerio de Fomento espanyol.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Els motius que tenim per aquesta moció, és el fet que la prorroga per les concessions dels peatges
de Catalunya,  fa  temps que és  un tema que s'ha anat  debatin  i  ha  anat  sortint  i  sobretot,  ara
últimament, en les últimes eleccions ens hem trobat que des de Madrid s'ha dit que el tram sud de la
AP7,  no  tindrà  cap  pròrroga  de  concessió,  perquè  acaba  l'any  2019,  l'any  2021,  també  acaba
l'autopista AP7 que porta des d'Alacant a França i demanem també que aquesta autopista tampoc
tingui cap mena de prolongació de concessió. Aquesta Autopista originàriament va ser inaugurada
com a autopista del Mediterrani va ser construïda l'any 1969 i durant tots aquests anys ha estat
l'autopista que ha donat més beneficis de les concessionàries fins al punt que les seves inversions
estan absolutament amortitzades. Els catalans i  els altres usuaris de l'Autopista hem pagat  amb
escreix aquest cost de la construcció i l'amortització de la inversió privada amb els elevats imports
dels peatges que s'apliquen en aquesta via, és una via de comunicació. És una via de comunicació,
la qual els gironins no podem defugir-la perquè arribar a Barcelona per l'A2 significa un greuge molt
gran tant de temps, com de cost, com de perill. Aquesta A2, està encara en construcció, és un risc
que  hi  ha  accidents  continus  i  per  tan  qualsevol  persona  que  vulgui  baixar  amb  eficiència  a
Barcelona ha d'utilitzar  l'Autopista,  a més a més també ens suposa un greuge a nivell  de tot el
transport de mercaderies i és un greuge afegit a tot allò que produïm a Girona a Barcelona, per
poder-ho transportar significa un augment de cost. El greuge comparatiu també ha existit amb altres
territoris de l'estat espanyol que tenen autovies desdoblades sense cap mena de cost i ara a les
portes de la finalització de la concessió ens trobem que Salvador Alemany, president d'Abertis, ja ha
començat a demanar a veure quins passos es poden fer per tal que aquesta autopista continuï amb
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la seva concessió. Vist tot això, el que proposem aquí en el ple, doncs, és fer que tot això arribi al
govern espanyol i altres municipis que s'hi puguin ajuntar a fi de demanar que no s'ampliïn aquestes
concessions.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Per part nostre veiem correcte l'exposició del company d'Esquerra.
Pren la paraula la senyora Secretaria que llegeix els acords:
Demanar al Ministeri de Foment espanyol que certifiqui amb totes les garanties igual que el que es
pensa fer amb el tram sud, no s'aprovarà cap tipus de pròrroga per la concessió de l'Autopista AP7
nord entre Barcelona i la frontera amb França. 
Demanar al govern de la Generalitat i altres administracions supramunicipals que facin les actuacions
necessàries per fer  complir  aquesta necessitat al  territori.  Convidar als Ajuntaments gironins que
s'adhereixin a aquesta moció i a tots els grups polítics catalans representats al Congrés perquè hi
donin el seu suport. 
Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del parlament de Catalunya, a l'associació
catalana  de  Municipis  i  Comarques,  a  la  Federació  de  Municipis  de  Catalunya  a  tots  els  grups
parlamentaris del Congreso de los Diputados i al Ministerio de Fomento Español.

VOTACIONS:  Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents:
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, PAU
(3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

18.-

TEMA: Moció referent als beneficis fiscals en l'IBI de les autopistes de peatge

Vista la proposta presentada pel Regidor Sr. Josep Casadellà Turon,  que literalment diu:

=»EI món local pateix les disfuncions d'un sistema de finançament municipal que s'ha demostrat
insuficient per a cobrir el conjunt de necessitats de despesa dels Ajuntaments. A part de no atendre la
reivindicació històrica del municipalisme per un sistema de finançament més just, l'Estat espanyol ha
aprovat diverses normatives que han tingut un impacte negatiu en les finances locals, sense articular
les corresponents compensacions econòmiques o bé sent aquestes clarament insuficients.
L'atorgament de beneficis fiscals a les empreses concessionàries de les autopistes de peatge és un
clar exemple de com una mesura adoptada per l'Estat espanyol ha repercutit directament sobre els
ingressos municipals, reduint la recaptació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) provinent de les
autopistes.  Les  empreses  concessionàries  han  gaudit  d'un  benefici  fiscal  del  95%  de  la  base
imposable de la  Contribució Territorial Urbana,  benefici  que s'estendria com a màxim fins a la
finalització  de  la  concessió  tal  com  estableix  l'article  12  a)  de  la  llei  8/1972,  de  construcció,
conservació i explotació d'autopistes en règim de concessió.

La posterior aprovació de la llei d'Hisendes Locals reconvertia la Contribució Urbana en  l'Impost
sobre Béns Immobles  i,  mitjançant la  Disposició Transitòria Segona,  s'establia la transposició
dels beneficis fiscals reconeguts per a la Contribució Urbana, fins a la data de la

seva extinció o bé fins al 31 de desembre de 1992.

Aquesta  mesura  adoptada  per  l'Estat  espanyol  repercutia  directament  sobre  els  ingressos
municipals,  reduint  la  recaptació  de  l'IBI  provinent  de  les  autopistes.  Diversos  municipis  van
considerar que era de justícia exigir una compensació econòmica a l'Estat en la mesura que una
llei estatal havia provocat una minoració dels recursos municipals, i emparant-se en l'article 9.2 de la
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pròpia llei d'hisendes locals, que estableix que "les lleis per les quals s'estableixin beneficis fiscals 'en
matèria de tributs locals determinaran les fórmules de compensació que corresponguin".

Per  la  seva  banda,  l'Estat  sempre  s'ha  negat  a  compensar  els  municipis  afectats  provocant
nombrosos litigis,  amb sentències de diferents Tribunals Superiors favorables als municipis i  una
sentència final del Tribunal Suprem (STS7142/2011) que donava la raó a l'Estat.

La pròrroga de les diferents concessions a les empreses explotadores de les autopistes de peatge va
provocar  l'ampliació  dels  terminis  per  als  beneficis  fiscals,  entre  ells  el  de  l'Impost  sobre  Béns
Immobles. Una vegada més l'Estat espanyol mostrava la seva deslleialtat institucional amb el món
municipal, posant per davant els interessos de les grans empreses concessionàries.

Aquesta ampliació de les concessions queda regulada al RD2346/1998, de 23 d'octubre, pel qual es
modifiquen determinats aspectes de la concessió de "Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima" (ACESA). La clàusula V del conveni que figura a l'Annex d'aquest decret estableix que,
malgrat la concessió s'estén fins al 31 d'agost del 2021, els beneficis fiscals recollits a l'article 12.a)
de la llei 8/1972  es mantindrien només fins al 31 d'agost del 2016. Pe~tant, a partir d'aquest any
2017 les empreses concessionàries han d'abonar el 100% de l'IBI corresponent a les autopistes. Els
municipis afectats per aquest decret són aquells pels qual transcorre algun dels trams de pagament
de les següents autopistes:

• AP-7, de La Jonquera a Tarragona

• AP-2, d'Aitona a Banyeres del Penedès

• C-32, de Montgat a Palafolls

• C-33, Barcelona a Montmeló

La  mateixa  clàusula  V  del  conveni  estableix  que  els  concessionaris  de  les  autopistes  hauran
d'abonar 20,9M€ a l'Estat durant els darrers 5 anys de la concessió, és a dir, durant el període  2017-
2021, a raó d'un 20% anual.

Les  continues  mesures  adoptades  els  darrers  anys  per  l'Estat  espanyol  en  favor  de  les  grans
corporacions en àmbits estratègics com  l'energia, telecomunicacions, infraestructures,  etc. ens
obliga  a  vetllar  per  la  extinció  definitiva  d'aquest  benefici  fiscal  que  gaudeixen  les  empreses
concessionàries de les autopistes.

Vist que la moció ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de data 23 de març
de 2017.
Per tots aquests motius, el grup Anglès2015 Acord Municipal de l'Ajuntament d'Anglès, proposa als
membres del Ple l'adopció del següent

ACORD:

Primer. Demanar al Govern de l'Estat espanyol que no aprovi cap altra mesura destinada a prorrogar
els beneficis fiscals de les concessionàries de les autopistes de peatge.

Segon.  Exigir  a  les  empreses concessionàries  i  al  Govern  de  l'Estat  espanyol  que  en cap  cas
traslladin el major cost que suposa la supressió dels beneficis fiscals a les tarifes que paguen les
persones usuàries.
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Tercer  Instar  al  Govern  de  l'Estat  espanyol  que  destini  els  imports  pendents  d'abonar  pels
concessionaris, recollits al RD2346/1998, a compensar els municipis afectats per la bonificació del
95% en l'IBI de les autopistes.

Quart. Exigir que no es renovin les concessions de les autopistes de peatge més enllà dels terminis
establerts per la normativa vigent.

Cinquè. Comunicar aquest acord al  Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a l'Associació
Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
En aquest sentit la moció ja porta tota una argumentació legal sobre quines bases tenen sobre el
nivell de finançament de les hisendes locals, la contribució urbana i des de la construcció d'aquesta
autopista l'AP7 resulta que es va concedir una exerció del 95% sobre l'IBI, i aquest 95% es pretenia
que en cas que fos molt dificultós, doncs, tenir beneficis en aquestes autopistes, era un avantatge
que el Govern, donava en el concessionari a fi de que pugues tirar endavant. Els beneficis com ja
hem comentat són extraordinaris i mai s'ha tret aquesta bonificació del 95% fins que va arribar un
acord, hi ha una normativa aquí, que aportava que l'any 2016, tot i que la concessió arriba fins el
2021, que l'any 2016, s'acabava aquest benefici de la concessionària del 95%. La pròrroga que s'ha
anat fent de les diferents concessions que s'han anat fent sobre aquesta autopista hagués pogut
permetre al govern espanyol de treure aquesta bonificació que ja no tenia cap mena de fonament,
però en canvi s'han modificat  molts altres conceptes que anaven a favor de la concessionària i
aquest que hauria beneficiat les nostres hisendes locals no s'ha tocat en cap cas. Volem fer també,
referència en dos punts importants d'aquest punt perquè de fet ja des de l'any 2016, els Ajuntaments
ja estan cobrant el 100% i tenim constància que la concessionària està pagant, però volem demanar
que hi ha una clàusula la clàusula 5ª del Conveni que figura en l'annex del Reial Decret 23/46 de
l'any 9.... Aquest punt de la clàusula 5ª hi ha un acord que la concessionària de les autopistes «tindrà
que» abonar 20,9 milions d'euros a l'estat durant els últims 5 anys de la concessió, és a dir durant el
període 2017-2021,  a  raó d'un 20% anual.  Entenem que degut  als  greuges que han tingut  les
hisendes locals que tindrien dret a aquesta tassa, el que demanem és que aquests 20,9 milions es
reparteixin entre aquells municipis que no han pogut gaudir d'aquest descompte del 95% sobre l'IBI i
això, és el que entre altres coses es demana en els acords. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Seria pels Ajuntaments per on hi passa l'Autopista poguessin cobrar. Això seria donar suport als
Ajuntaments, perquè a nosaltres no ens tocaria res. Hem parlat d'això amb els companys del grup, i
de cares al proper ple com que tenim el pantà de Susqueda aquí a dalt  i  les aigües que van a
Barcelona i les aigües que van a Girona passen pel nostre municipi, no sé si també caldria demanar
dret de pas per tal que la facturació que fan les empreses privades beneficies el poble d'Anglès o
pobles que també hi passa, que seria de cares al proper ple mirar de fer-ho. La Senyora interventora
i la senyora secretària de mirar de cercar una solució, ja que l'aigua del Pasteral passa per Anglès, la
que va a Barcelona, la que va a la Costa Brava i la que va a Girona, fer un estudi per tal que
l'Ajuntament pugui cobrar el dret de pas.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Està, previst, i ho hem comentat, a dins de les taxes, ara no correspon, en el proper ple ja hi ha una
previsió d'estudi.
Pren la paraula la senyora Interventora:
Això ve regulat per la llei d'aigües.
Pren la paraula 
No ve de 24 hores, hi ha coses que no eren regulables i s'han regulat, les autopistes no estaven
regulades i mira com se n'han sortit aquesta gent.
Pren la paraula la senyora Interventora:
És que se'ls ha acabat la bonificació.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
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Bé, jo aniria per aquí. 
Pren, la paraula la senyora Interventora:
És un tema complicat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet.
Per això, com més complicat, més fàcil de cobrar. Bé, és una idea si es pot cobrar bé, i si no mira, el
poble d'Anglès, no podrà tenir més ingressos. 
Pren la paraula la senyora Secretària accidental que llegeix els acords:
Demanar al Govern de l'Estat Espanyol que no aprovi cap altra mesura destinada a prorrogar els
beneficis fiscals de les concessionàries de les autopistes de peatge.
Exigir a les empreses concessionàries i al Govern de l'Estat espanyol que en cap cas traslladin el
major cost  que suposa la  supressió dels beneficis  fiscals a les tarifes que paguen les persones
usuàries.  Instar  al  Govern  de  l'Estat  Español  que  destini  els  imports  pendents  d'abonar  pels
concessionaris, recollits al RD2346/1998, a compensar els municipis afectats per la bonificació del
95% en l'IBI  de les autopistes.  Comunicar aquest  acord al  Govern Espanyol  a la  Generalitat  de
Catalunya a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

VOTACIONS:  Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents:
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, PAU
(3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

19.- Temes Urgents

19.1- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora, Sra Cristina Ribas Duran, membre

del Grup Municipal Anglès 2015 AM.

19.2-Aprovació de l'expedient de contractació de les obres de pavimentació del Carrer Molí i voreres

Carrer d'Avall (Pla de Barris).

Per  part  de  l'alcaldia  es proposa l'adopció  dels  acords,  es passa a votació  de la  urgència  dels
següents acords que és aprovada per unanimitat. 

19.1

TEMA:   Aprovació de l'expedient de contractació de les obres de pavimentació del Carrer Molí i
voreres Carrer d'Avall (Pla de Barris)

Vista la proposta presentada pel Regidor d'Urbanisme, Sr Toni Franco Caballé, que literalment diu:

=» Antecedents
1. Per acord junta de Govern local de data 16 de març de 2017 s'ha aprovat definitivament la Divisió
per fases del Projecte de millora del nucli antic d'Anglès, actuacions 1, 4 i 8, redactat per l'arquitecte
Joaquim Pla i Rosa, per encàrrec del despatx PLA I PADROSA Associats SCP en data setembre de
2011, segons documentació elaborada pels serveis tècnics municipals.
2.  Consta  a  l'expedient  el  plec  de  clàusules  administratives  que  han  de regir  aquest  contracte,
degudament informats.
3. Informe de la Interventora municipal en relació a la disponibilitat de crèdit.

Fonaments de dret
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En quant a la forma i procediment d'adjudicació del contracte, per part dels serveis tècnics s'entenen
perfectament definides les obres al projecte i per tant es recomana el procediment obert amb l'oferta
més baixa com a únic criteri d'adjudicació d'acord amb l'article art.150 del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.

Resolució

Per tot l'exposat,  i en virtut de les competències conferides per la legislació vigent, en relació a la
Disposició Adicional 2a  del TRLCSP,  es proposa al Ple l'adopció del següent 

ACORD

PRIMER.- Aprovar l'expedient per a la contractació de les obres compreses al projecte del Nucli Antic
d'Anglès, aprovant a l'efecte els plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir-lo.

SEGON.- Imputar  la  despesa  corresponent  a  l'actuació  de  l'ampliació  de  voreres  per  import
546.237,77€  a  l'aplicació  pressupostària  1532  61901  “Pla  de  barris-voreres  carrer  d’Aval”,  i  la
despesa corresponent a l'actuació de pavimentació del carrer Molí per import 274.034,57 a l'aplicació
pressupostària  1532  60900  “Pla  de  barris-pavimentació  carrer  Molí”,  sotmesa  l'adjudicació  a  la
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions que se'n
derivin d'aquest contracte.

TERCER.- Disposar l'obertura del procediment  d'adjudicació mitjançant procediment obert  amb el
preu com a únic criteri d'adjudicació i tramesa ordinària.

QUART.- Publicar anunci de licitació al B.O.P, a l'efecte d'obrir el termini de presentació d'ofertes.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Simplement és tirar endavant el projecte des de demà mateix. Demà ja podríem iniciar la licitació.
Per això, hem cregut convenient posar-ho aquí. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres estem d'acord. Des del moment que ho vàrem aprovar en el pla de barris seria il·lògic votar
en contra.
Pren la paraula la senyora secretaria que llegeix els acords:
Aprovar l'expedient per a la contractació de les obres compreses al projecte del Nucli Antic d'Anglès,
aprovant a l'efecte els plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir-lo.
Imputar la despesa corresponent a l'actuació de l'ampliació de voreres per import de 546.237,77 € a
l'ampliació  pressupostària  1532  61901  «Pla  de  barris-voreres  carrer  d'Avall»,  i  la  despesa
corresponent a l'actuació de pavimentació del carrer Molí  per import de 274.034,  57 a l'aplicació
pressupostària  1532  60900  «pla  de  barris-pavimentació  carrer  Molí»,  sotmesa  l'adjudicació  a  la
condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions que se'n
derivin d'aquest contracte. 
Disposar d'obertura del procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert amb el preu com a
únic criteri d'adjudicació i tramesa ordinària.  Publicar l'anunci de licitació al BOP, a l'efecte d'obrir el
termini de presentació d'ofertes. 

VOTACIONS:  Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents:
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, PAU
(3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.
mateixos i aquesta queda aprovada per unanimitat dels presents.
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19.2

TEMA: Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora, Sra Cristina Ribas Duran,
membre del Grup Municipal Anglès 2015 AM 

Vista la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra. Astrid Desset Desset, que literalment diu:

=» Atès l'escrit de renúncia al càrrec de Regidor subscrit per la Sra Cristina Ribas Duran presentat
per registre d'entrada amb el nº 0001245 i data 27 de març de 2017 en virtut del qual es posen de
manifest les raons que l'han dut a formalitzar la renúncia voluntària al càrrec.

Atès que la Sra Cristina Ribas Duran, Regidora d'aquest Ajuntament, va prendre possessió d'aquest
càrrec el dia  13 de juny de 2015 després de les eleccions locals celebrades el dia 24 de maig de
2015.

En compliment dels articles 9.4  del RD 2568/1986, de 26 de novembre, pel que s'aprova el ROF, i
art.182  de la LO 5/1985, de 19 de juny, LOREG, es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del
següent:

Proposta de resolució

L'alcaldessa, Sra Astrid Desset Deset,  proposa als membres del Ple l'adopció del següent

ACORD:

PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de la Regidora de l'Ajuntament presentada
pel Sra  Cristina Ribas Duran i agrair-li els serveis prestats.

SEGON.- Trametre certificació d'aquest Acord a la Junta Electoral Central juntament amb la còpia de
l'escrit  de  renúncia  i  indicació  de  que  la  persona  a  la  qual  correspon  cobrir  la  vacant,  a  judici
d'aquesta  Corporació,  és  la  Sra.  Neus  Moragas  Fontané,  següent  de  la  mateixa  llista  que  el
renunciant, i sol·licitant a la Junta que remeti la corresponent credencial per tal que pugui prendre
possessió del seu càrrec.«=

INTERVENCIONS:

Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
La Cristina ha deixat el càrrec per motius personals, no sé si vols dir quelcom. Nosaltres com a
companys seus d'equip li volem agrair el temps dedicat al poble, el temps que ens ha fet costat,
entenem perfectament la seva decisió i  des del fons del cor,  gràcies Cristina i expliquem que la
següent persona que pertocaria ha renunciat i per tant el següent és la senyora Neus Moragas.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Nosaltres, des d'Anglès2015, volem agrair tot l'esforç d'aquests dos anys, pensem que ha sigut una
gran col·laboració i ens ha ajudat a formar aquest equip que hem pogut fer i de les actuacions que
hem tirat endavant, sabem que li sap greu el fet de deixar-ho, però les circumstàncies són les que
són. Gràcies Cristina. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres, des del Grup Municipal PAU, amb la Cristina ha sigut una de les persones que hi he
connectat més, o bé perquè amb la coneixença dels seus pares que sempre hi he tingut una gran
relació, o bé perquè ha sigut una persona molt  propera amb nosaltres, cada vegada que li  hem
demanat alguna cosa no hi ha hagut mai cap tipus d'impediment. Em sap greu que plegui. 
Pren la paraula la senyora Secretaria accidental:
Prendre coneixement de la  renúncia al  càrrec de la Regidora de l'Ajuntament presentada per la
Senyora Cristina Ribas Duran i agrair-li els servis prestats.
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Trametre certificació d'aquest Acord a la Junta electoral Central juntament amb la còpia de l'escrit de
renúncia  i  indicació  de  que  la  persona  a  la  qual  correspon  cobrir  la  vacant  a  judici  d'aquesta
Corporació  és  la  Sra.  Neus Moragas  Fontané,  següent  de  la  mateixa  llista  que el  renunciant,  i
sol·licitant a la Junta que remeti la corresponent credencial per tal que pugui prendre possessió del
seu càrrec. 

VOTACIONS:  Es  passa  a  la  votació  de  la  proposta  la  qual  és  aprovada  per  unanimitat  dels
assistents:
A favor (11): CiU (4): Àstrid Desset Desset, Antoni Franco Caballé,David Bohigas Vilalta, i Marta Triadó
Margarit,  Anglès2015 (3) : Josep Casadellà i Turon, Jordi Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran, PAU
(3): Pere Espinet Coll, Montserrat Garriga Gimbernat, Anna Carrillo Oriol; CUP (1): Sergi Riera Sau.

20.

TEMA: PRECS I PREGUNTES

Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Nosaltres en el Ple anterior vàrem fer un prec perquè a l'edifici de la Creu Roja, que és allà on estan
els  Escoltes,  vàrem dir,  que seria interessant  que hi  passessin  els  tècnics per  mirar  el  sistema
elèctric i el sistema de gas. Hi han passat.  És un prec que havíem fet en el ple passat.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Bé en el passeig de la FEVE s'estan fent moltes coses i. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, no en el pis dels escoltes.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Ja  ho  sé,  però  en  el  passeig  de  la  FEVE  hi  ha  hagut  altres  urgències  com  un  problema  del
clavegueram que ens hem trobat en l'oficina de la policia clavegueram i vàters estaven malament. Hi
ha de vegades urgències que...
Pren la paraula el senyor Pere Espinet.
Hi han anat els tècnics a mirar-ho?
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
No hi han anat.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Doncs ja està.  
Després, també vàrem parlar sobre l'enfonsament, allà a la zona del Puigbell dels veïns del carrer
Gironella, havien dit que la Geni havia tingut contactes amb l'advocat, s'ha arribat a alguna cosa? 
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
No, següent.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Els certificats del carrer de la Fàbrica, han arribat?
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Estem en tràmits.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, també referent al Govern passat, havíem parlat d'allà on tenia el material i la maquinaria
Benpalou, s'han iniciat les coses o s'ha dit alguna cosa?
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
No s'han iniciat.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Els tècnics hi estan treballant. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, sobre les fuites d'aigua que hi han aquí, a l'entrada d'Anglès, prop de la gasolinera, són els
regants, es pensa fer alguna actuació? 
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
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Hi estem treballant.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després també, Jordi, no sé si tu ho vas enviar, però ho he mirat i he vist que els certificats tant del
Pompeu Fabra, com del…
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat.
No, això, tot el tema aquest que encara el dilluns vaig estar parlant amb l'Enginyer, tinc tot una llista,
enorme, de coses que falten per fer en totes les instal·lacions i de moment s'ha partit per coses més
urgents, pel que fa al Pompeu, els quadres elèctrics, la caldera, els dipòsits, ho tinc tot sistematitzat,
perquè em vaig posar amb contacte amb el departament d'Ensenyament amb el tècnic corresponent
i tinc tots els papers i l'ordre de les coses, comminatòries que cal fer, com les revisions, com s'ha de
fer tot, ho tenim tot i estem treballant amb els tècnics que ve un dia a la setmana que és el dijous, i
un dia que ve dues hores ho estem començant a preparar tot. El tema dels dipòsits concretament, de
moment hem trobat el projecte de legalització, tenim els papers dels bombers i el certificat final de
legalització que és el que ens permetrà, amb aquesta documentació posar-nos amb contacte amb
l'empresa que ha de passar el certificat i amb aquesta documentació que ja la tenim ens posarem
amb contacte que serà la mateixa empresa que ja  va passar,  aquesta sí  que la tenim passada
l'EDCA de la  calefacció i  també estem amb contacte amb l'empresa que ens va venir  a fer  els
quadres  elèctrics  perquè ens faci  els  certificats  per  poder  també passar-ho.  En aquest  moment
estem seguint tots els passos, a més a més en contacte amb el departament d'educació per acabar
amb el termini possible tenir tots els permisos i tenir tota la periodicitat dels manteniments que fa
molts i molts anys que no es fan. Estem també, amb el parallamps que tampoc s'ha revisat des de fa
set  o  vuit  anys  i  tot  això,  el  que  dèiem  abans  si  tinguéssim  uns  tècnics  o  un  enginyer  per
instal·lacions municipals que no tenim perquè és un poble petit ,això es podria tirar endavant, però de
moment.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És important.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Sí, sí el tenim, però no el tenim perquè encara va passar el que va passar.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Després, també he vist un escrit de la Direcció General de Previsió d'Incendis que fa referència a la
nau 3 de la Burés, en l'apartat de la sala de ball, cosa que es va ignifugar.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa. 
En l'apartat del darrere.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, els locals, els de la part del darrere, en quina part concreta fa referència a la nau 2.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
No, la part de la sala dels avis, dóna al darrere amb un «teuladet» i no és la nau 2.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Aquell afegitó que hi ha? Val.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Sí.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet.
Doncs, hem vist aquesta entrada i així, i després referent també a la nau de la Burés, la 2, on hi ha el
magatzem de  la  brigada.  Nosaltres  creiem que  no reuneix  condicions  per  ser  magatzem de  la
Brigada, per això vàrem dir que seria bo que els tècnics municipals hi fessin una ullada per tal de
posar-la a punt. 
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Bé, ja li faré arribar l'informe de l'arquitecte que diu que sí que reuneix les condicions.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Val.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Una pregunta, jo puc fer preguntes, no?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Que li passa a la nau 2, segons vostè? 
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Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Que està força destrontollada no, igual que les oficines del davant. Si voleu, un dia hi anirem a donar
un vol.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
No, no cal. Hi vaig cada dia, si vol. No, per això mateix, que li passa? La nau 1 és la que està
malament.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No, no, la del mig.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
La del mig està bé.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
La que està en contacte amb el Polivalent.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Sí, aquesta està bé.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Millor. Dic, el mateix igual que la part que dóna a la carretera.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Em pot dir com és, que durant la seva legislatura la comunitat musulmana, allà hi feia el Ramadà a la
nau 2?
Pren la paraula el senyor Pere Espinet.
Perquè volien un «puesto» desocupat que no fos aquí a la...
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Però, si no reunia les condicions, i allà, doncs si reunien moltes persones.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, sí, ho fèiem allà perquè quan ho feien aquí al carrer del Molí. A partir de les legislatures del 2007
al 2011 es van traslladar allà. I mentre nosaltres hi estàvem vàrem mirar.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa: 
Però estava cedint un espai sense cap mena de permís a molta gent.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
I tant.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
I sense les sortides de seguretat, això sí que no ho entenc. Però per una brigada de 7 persones, les
sortides.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Però, allà hi ha el material i la maquinaria, hi tenim els camions, els cotxes.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Ara li tenim, però en el seu dia la comunitat Musulmana anava allà a fer el Ramadà.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
S'han de mirar els sistemes de salubritat que siguin correctes per tal que hi hagi la brigada. Si vostès
volen continuar així, ho facin. Nosaltres farem els suggeriments.   
Una altra pregunta, hem vist que havien tret globus de la carretera d'Osor. Es pensen posar o és
degut a la contaminació lumínica, no complien.
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
És degut a la contaminació lumínica. Han d'anar desapareixent. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Se n'hi posaran de nous?
Pren la paraula el senyor Antoni Franco:
De moment no.
Pren la paraula el senyor Josep Casadellà:
Jo  que  visc  a  la  carretera  d'Osor  nº  13,  et  puc  dir  que  durant  la  nit  hi  ha  la  il·luminació  del
supermercat DIA que últimament, no sé per quin motiu, tanca la llum des de quarts d'onze de la nit
fins a quarts de dotze i torna a estar oberta durant tota la nit, per tant, no creiem que sigui necessari. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Es varen posar perquè es «tenien que» posar i seguint la normativa «tenien que» estar damunt la
«acera». Si vostè creu que no cal, doncs ho treguin, tal com han fet fins ara. 
Pren la paraula la senyora Anna Carrillo:
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Jo només tinc un prec que m'han traslladat les mames també. A l'escola Pompeu Fabra a la part que
toca a l'Avinguda Floricel, hi ha un parell d'arbres que treuen molt les branques hi van molt sobre les
voreres i la carretera de la pujada, en cas que pedregada, tempesta o molt de vent, que ho tingueu
en compte, si podeu fer una ullada, si us plau.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
I tant.
Pren la paraula la senyora Secretària accidental:
Hi havia un prec que heu presentat per escrit.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
El deixem, és el prec aquell a la moció que volíem presentar i vàrem dir que ho faríem diferent cares
al pressupost.
Pren la paraula la senyora Secretària:
D'acord. 
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
Per la meva part comentar que durant el mes de gener hi ha hagut dues actes de l'Agència de Salut
Pública en que consta en les dues actes que hi ha unes no conformitats i una és de cares al protocol
de prevenció que fa referència per informar a la població en cas d'una pneumònia i l'altra parla de la
zona d'afectació de la bassa que diu que hi ha una manca de cares a tancar el camí, que falta
protecció i aleshores que la porta d'accés als pous 1 i 2 que no s'ajusten bé al tancament. Bé, hem
vist que el pou de l'Amàlia ja està arreglat. 
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
La captació d'aigua bàsicament es fa en els pous 3 i 4, no es fa en els pous 1 i 2 i en els pous 1 i 2 i
en la bassa de captació com bé sabeu, s'ha aprovat una inversió. Primer s'ha de fer una sèrie de
passos per poder adquirir els terrenys i un cop adquirits els terrenys, està pressupostat també el
tancament de la bassa de captació i tancar els pous 1 i 2.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
També n'hi ha una altra, en aquesta mateixa que consta que hi ha uns tubs que estan trencats en la
capçalera del dipòsit i que fa que caigui l'aigua per les parets exteriors. «Aïam» si podria haver-hi
una actuació degut a la manca d'aigua que això suposa.
Pren la paraula el senyor David Bohigas:
Aquí, traslladarem això a Aqualia, entenem que és la principal interessada i és la concessionària i va
per a ells. 
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
De cares al programa d'Insalud del 0,6 en la inscripció que hi va haver-hi i a la diferència d'un grau
en la temperatura de l'aigua del vas que està, en aquells moments quan es va fer la determinació
estava a 27,9 i la temperatura de l'aire 26,9 , és a dir que la temperatura exterior era 1 grau menys
que l'interior, com que això està reflectit en l'acta a veure si s'ha fet alguna actuació, o hi serà o que
es pensa fer.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Intentar pujar la temperatura, el que passa és que és molt més fàcil escalfar l'aigua que l'ambient. En
Jordi hi està treballant, en principi, normalment està entre 1 grau 1'50 per sobre. Aquesta inspecció
va coincidir si t'hi fixes, per la temperatura de l'aigua va ser entre els primers dies que es va decidir
apujar la temperatura de l'aigua que és una temperatura que vàrem pactar amb el club de Waterpolo,
que és intentar posar-la entre 27,5 i 28, va ser molt més fàcil escalfar l'aigua que no pas escalfar
l'ambient. La maquinària que hi ha.
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
És el que hi ha.
Pren la paraula el senyor Jordi Pibernat:
Tampoc és la més eficient a l'hora d'escalfar l'ambient. S'ha de jugar amb la temperatura de l'aigua,
s'ha de jugar amb la temperatura ambient, s'ha de jugar amb la humitat, és una mica anar a les
seves. En principi l'evolució de la gent, dels usuaris, pel que seria tenir una temperatura de confort,
sembla que en principi és la correcta. Volíem intentar arribar als 2 graus però, es va escalfar més
l'aigua.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
I  amb el programa …..2 de …...baix risc quins lloc es considera en sistemes urbans la distorsió
els camp de confort és,
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Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Sí.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
Només hi ha aquest, no n'hi ha algun altre més.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
N'hi ha més. També hi ha el Centre de Dia la Llar d'Infants i el reg del camp de futbol.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Correcte, Centre de Dia, Llar d'Infants i el camp de futbol.
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Com cada any.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
Com cada any el demanaves per al reg per aspersió.   
Pren la paraula la senyora Marta Triadó:
Sí.
Pren la paraula la senyora Montserrat Garriga:
No es contemplarà altres zones del poble que també hi ha reg per aspersió. 
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
Ens assessora Dipsalut i en aquest cas 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
No cal.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa.
Són els mateixos que ho demanaven a vosaltres i els mateixos punts. 
Pren la paraula el senyor Pere Espinet:
Sí, sí.
Pren la paraula la senyora Alcaldessa:
De moment, no està previst cap més.

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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