ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
17 D’OCTUBRE DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000021
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 17 d’octubre de 2019
Hora d’inici: 18:00 h
Hora de fi: 18:30 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Astrid Desset Desset, Alcalde
Jordi Pibernat Casas, 1r Tinent Alcalde
Rosa M. Torns Vila, 2n Tinent Alcalde
Albert Roura Ferrer, 3r Tinent Alcalde
Amb veu i sense vot:
Ignacio López Salvador, Secretari
Leonor Martínez Lacambra, Interventora

Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada pel secretari l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser
iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
- S'aprova l’acta número 20 de 3 d’octubre de 2019, per unanimitat dels assistents.
2.0.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
3.0.- Contractació
4.0.- Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
4.1.- Aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització de l’àmbit d’actuació urbanística
PAU 10 “Burés, Antex i Procesfil”

Antecedents

Vist Projecte d’Urbanització de l’àmbit d’actuació Urbanística PAU 10, Burés, Antex i
Procesfil, redactat per l'enginyer de camins, canals i ports senyor Jordi San Millan Filba
(EIPO SL), en data juny de 2019, per tal de dur a terme l’execució material de les
determinacions de la Modificació puntual número 2 del POUM “Camí de la Cellera”
aprovada el 18 de desembre de 2018 per la Comissió Territorial d’urbanisme de Girona i
publicada al DOGC Núm. 7836 - 21.3.2019.
Atenent que amb el document que es tramita es dona compliment a allò preceptuat a
l’article
72https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7da247d0&producto_inicial=
P&anchor=ART.72 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, i l’article del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, i que així mateix el document s’adapta a
les determinacions de la legislació urbanística, d’acord amb l’informe tècnic municipal de
data 26-09-2019 i informe jurídic municipal de data 07-10-2019. A l’informe tècnic
s’estableixen un seguit de consideracions, que es detallen a continuació i a les quals
caldrà donar compliment.
1.- D’acord amb a la normativa urbanística municipal vigent:
Caldrà justificar gràficament el compliment del planejament vigent
2.- Enllumenat públic
Caldrà, abans de l’aprovació definitiva, completar o justificar els següents punts:


Caldrà justificar la correcta il·luminació del vial que passa paral·lel a la nau Burés a la
zona oest.

3.- Telecomunicacions
Caldrà, abans de l’aprovació definitiva, completar o justificar els següents punts:


Caldria deixar previsions per a pas d’altres companyies subministradores donat que
el sector està liberalitzat i hi ha altres empreses implantades a Anglès a més de la
que consta consultada al document (Telefònica).

4.- Xarxa de gas
Caldrà, abans de l’aprovació definitiva, completar o justificar els següents punts:


Caldria justificar la possibilitat / previsió d’aportació d’aquest servei a la nau
qualificada com a 8c (la situada més al nord-est).

5.- En relació al compliment d’altres normatives
Caldrà obtenir informe favorable de les administracions sectorials de Carreteres, ACA i
Patrimoni pel fet d’estar situats en un emplaçament en el que és necessari la seva
obtenció.

6.- En relació a documentació d’obra.


Caldrà aportar els documents d’assumeix dels directors d’execució i d’obra
pertinents, juntament amb el de coordinador de seguretat i salut, la
documentació d’acceptació pertinent referent al control arqueològic i la resta de
documentació necessària pel correcte funcionament de l’actuació i al
començament de les obres.



Caldria preveure que un cop finalitzades les obres, caldrà entregar la següent
documentació: la memòria tècnica de disseny d'eficiència energètica de
l'enllumenat exterior i el certificat d'instal·lació, la verificació inicial previ a la
posta de servei i el certificat de verificació. (ITC EA 05 del RD 189/2008).

En base a les atribucions que l’article 53.1.s)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, confereix a
l’Alcaldia i el Decret de delegacions de data 25 de juny de 2019,
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopten el següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte d’Urbanització de l’àmbit d’actuació
urbanística PAU 10 “Burés, Antex i Procesfil”, Jordi San Millan i Filbà de l’enginyeria
Estudis i Projectes d'Urbanisme i Obres Públiques SL (EIPO SL), en data juny de 2019,
per tal de dur a terme l’execució material de les determinacions de la Modificació
puntual número 2 del POUM “Camí de la Cellera” aprovada el 18 de desembre de 2018
per la Comissió Territorial d’urbanisme de Girona i publicada al DOGC Núm. 7836 21.3.2019.
SEGON.- Sotmetre l’esmentat Projecte d’Urbanització a informació pública per termini
d’un mes, mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a un dels
diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, i a la seu electrònica de
l’Ajuntament, podent consultar-se el mateix de dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00
hores al Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament (Carrer d’Avall, 29-31 d’Anglès), i
simultàniament, concedir tràmit d’audiència a les persones que consten com
interessades per idèntic termini, mitjançant citació personal.
TERCER.- Sol·licitar informe als organismes públics afectats.
QUART.- Trametre còpia del projecte a totes les empreses de subministraments de
serveis afectades, per tal que en un termini d’un mes es pronunciïn sobre el projecte
d’urbanització.

CINQUÈ.- Notificar aquest resolució a tots els propietaris i titulars de drets afectats de
les finques incloses en l'àmbit d'actuació a que fa referència el projecte d'urbanització, i
els que constin com a interessats.
Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- Assumptes econòmics.
6.0.- Assumptes de tràmit.
6.1.- Registre Municipal d’Entitats, modificació de les dades de l’entitat, Fundació
Privada Oncolliga Girona.
Antecedents de fet
Primer.- Atès que en sessió del Ple de l'Ajuntament d'11 d'agost de 2015 s'aprovà la
incoació de l'expedient sobre la creació del Registre municipal d'Ent itats d'Anglès.
Segon.- Vist que les associacions inscrites estan obligades a not ificar al Registre
qualsevol modificació de les dades de l’ent itat.
Tercer.- Vist que l’ent itat Fundació Privada Oncolliga Girona,

amb CIF número

G17808098, està registrada en el RME amb el número 19.
Quart.- Vist que en data 13 de juny de 2019, registre d’entrada E2019012219 i l’esmena
del dia 9 d’agost de 2019, registre d’entrada E2019013264, la Sra. Carme Ventura
Montañés, en representació de la Sra. Lluïsa Ferrer Ramióo, presidenta de la Fundació
Privada Oncolliga Girona, comunica el nomenament de la nova junta direct iva de
l’ent itat, essent els nous membres:
-

Presidenta: Lluïsa Ferrer i Ramió

-

Vicepresidenta: M. Gràcia Sabater i Porta

-

Secretària: Rosa Casadevall i Renart

-

Tresorera: Marta Vidal i Rigau

-

Vocal: Carme Boix Mora

-

Vocal: Gabriel Casas Soy

-

Vocal: Benvingut Colls Oliveras

-

Vocal: Lluis Comet Serra

-

Vocal: Hortènsia Doporto Salmerón

-

Vocal: Inst itut Català d’Oncologia, representant: Joan Brunet Vidal

-

Vocal: Joaquim Lladó Badosa

-

Vocal: Joan Lleal Tulsà

-

Vocal: M. Lluïsa Montroig Amer

-

Vocal: Joan Morera Moliner

-

Vocal: Antoni Pons Caros

-

Vocal: Agnès Prat Congost

-

Vocal: Albert-Manuel Rimbau Muñoz

-

Vocal: Maria Mercè Roca Perich

-

Vocal: Teresa Ruhi i Mompió

-

Vocal: Xavier Solà Rigau

-

Vocal: Universitat de Girona, representant: Silvia Llach Carles

-

Vocal: Júlia Vila Bosch

-

Vocal: Pilar Viader Ricart

Legislació aplicable
Primer.- Art icle 236 del Reial Decret 2568/1968, de 28 de novembre, pel què s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Ent itats Locals.
Segon.- Article 21, 1, q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, competència delegada a la Junta de Govern Local per Decret de 19 de juny de
2015.
La Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, adopten el present acord:
Primer.- Acordar la modificació de les dades de l’ent itat , Fundació Privada Oncolliga
Girona, essent els nous membres:
-

Presidenta: Lluïsa Ferrer i Ramió

-

Vicepresidenta: M. Gràcia Sabater i Porta

-

Secretària: Rosa Casadevall i Renart

-

Tresorera: Marta Vidal i Rigau

-

Vocal: Carme Boix Mora

-

Vocal: Gabriel Casas Soy

-

Vocal: Benvingut Colls Oliveras

-

Vocal: Lluis Comet Serra

-

Vocal: Hortènsia Doporto Salmerón

-

Vocal: Inst itut Català d’Oncologia, representant: Joan Brunet Vidal

-

Vocal: Joaquim Lladó Badosa

-

Vocal: Joan Lleal Tulsà

-

Vocal: M. Lluïsa Montroig Amer

-

Vocal: Joan Morera Moliner

-

Vocal: Antoni Pons Caros

-

Vocal: Agnès Prat Congost

-

Vocal: Albert-Manuel Rimbau Muñoz

-

Vocal: Maria Mercè Roca Perich

-

Vocal: Teresa Ruhi i Mompió

-

Vocal: Xavier Solà Rigau

-

Vocal: Universitat de Girona, representant: Silvia Llach Carles

-

Vocal: Júlia Vila Bosch

-

Vocal: Pilar Viader Ricart

Segon.- Not ificar el present acord a l'ent itat.
Resultat: Aprovat per unanimitat

7.0.- Assumptes urgents.
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la certifico a
l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta amb mi.
Signat electrònicament,

