ACTA DE LA SESSIÓ
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Caràcter: Ordinària
Data: 01 de febrer de 2016.
Horari: de 20,50 a 21,00 hores
Lloc: sala de juntes de la casa consistorial

ASSISTENTS

Àlex Terés i Cordón, alcalde
Eva Alsina i Quer, primer tinent d’alcalde
Albert Piera i Sanchez, segon tinent d’alcalde

Assisteix amb veu i sense vot el regidor Jordi Ginabreda i Felip.

Lluís Boet Serra, secretari

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 11/01/2016.

L’acta s’aprova per unanimitat sense cap esmena.
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2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

2.1.- DECRET D’ALCALDIA 15.01.16.A: Requeriment suspensió obres que es
duen a terme a la finca situada a Cal Flequer de Sant Esteve de Guialbes.

3.- PAGAMENTS I FACTURES
HIDROJET SERVICIOS SA

Fact. núm. 99662

Desobstrucció i neteja clavegueram

192,50€

FUSTERIA GELI

Fact. Núm. 4

Fusteria escola Sant Esteve de Guialbes

217,33€

SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS

Fact. Núm. 3402933

Drets autors

172,13€

CASAMITJANA MIR

Fact. Núm. 20155658

Bugia

19,51€

AUTOCARS SOLÀ

Fact. Núm. 15388

Activitat hípica Mas Alba

1.573,00€

AUTOCARS SOLÀ

Fact. Núm. 15387

Autocar El Collell

286,00€

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Jaume Ayats Solà, en
nom propi, de data 12/01/2016 amb registre d’entrada 23, per remolinar i pintar
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part de la façana del Mas Ayats a Vilamarí de Vilademuls, expedient OBRA
01/2016.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 18/01/2016:

“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per remolinar i pintar part de la façana del Mas Ayats, presentada pel Sr.
Jaume Ayats Solà, entrada en aquest ajuntament el dia 12 de gener de 2016, registre d’entrada 23.
La sol·licitud es presenta acompanyada de plànol de situació.

1.

Les obres estan situades al en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general (RG), a la masia
anomenada Mas Ayats de Vilamarí. Es proposa remolinar i pintar una part de la façana on hi ha
taques d’humitat. Les obres que es proposen són menors.

2.

El pressupost és de 393,00 €.

3.

L’informe és favorable.”

L’Alcaldia-Presidència en data 29/06/2015 va delegar a la Junta de Govern
Local l’atorgament de llicències.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Jaume Ayats Solà, en nom propi, de
data 12/01/2016, per remolinar i pintar part de la façana del Mas Ayats a
Vilamarí de Vilademuls, amb un pressupost de 393,00€. Tramitada en
l’expedient OBRA 01/2016, salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
2.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
3.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
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4.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.

5.- PROPOSTA D’ATORGAMENT LLICÈNCIA
ROMPUDA DE TERRENY FORESTAL

MUNICIPAL

PER

LA

Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Jordi Surina Reixach,
en nom propi, de data 09/02/2015, de sol.licitud de rompuda de terreny forestal
que afecta la parcel.la cadastral 26 i 102 del polígon 6, del paratge el Ramirol i
el Clot de Vilademuls.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 18/01/2016:
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària respecte a la rompuda de terreny forestal que afecta
la parcel.la cadastral 26 i 102 del polígon 6 del paratge el Ramirol i el Clot, promoguda pel Sr.
Jordi Surina Reixach, presentada pels Serveis Territorials a Girona del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, entrada en aquest ajuntament el dia 9
de febrer de 2015, registre d’entrada 146, i documentació complementària del dia 17 de desembre de
2015, registre d’entrada 1231.
1.- Antecedents: informe 22/2015 de 16 de febrer de 2015. D’acord a la documentació presentada, es
pretén fer la rompuda d’una part de la parcel.la cadastral 26 i 102 del polígon 6 del paratge el Ramirol i el
Clot, que afecta a unes 2,50 ha de terreny, per tal de destinar-les a conreu de cereals i farratges. La
rompuda proposada de la parcel.la 102 del polígon 6 està situada en sòl no urbanitzable amb qualificació
de Rústec General (clau RG). En aquesta zona s’admet l’ús agrícola i pecuari amb prioritat sobre altres
usos. La rompuda proposada de la parcel.la 26 del polígon 6 està situada en sòl no urbanitzable amb
qualificació de Protecció Forestal (clau PF).
2.- En data 17 de desembre de 2015, registre d’entrada 1231, té entrada a l’Ajuntament la resolució de
recurs d’alçada de l’expedient de rompuda de terreny forestal, expedient 2015STGIRROM0039, que resol
estimar parcialment el recurs d’alçada interposat pel Sr. Jordi Surina, i per tant autoritzar la rompuda
d’una superfície total de 0.12 ha del polígon 6 de la finca El Ramirol i el Clot, subjecte a les condicions
que es relacionen en la resolució.
3.- L’informe a efectes urbanístics és favorable, condicionat al compliment de les condicions establertes
en la resolució del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM). “
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L’Alcaldia-Presidència en data 29/06/2015 va delegar a la Junta de Govern
Local l’atorgament de llicències.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència municipal sol.licitada pel Sr. Jordi Surina Reixach, en
nom propi, de data 09/02/2015, per la rompuda de terreny forestal que afecta a
una superfície total de 0,12 ha del polígon 6 de la finca El Ramirol i el Clot de
Vilademuls. Salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Compliment de les condicons establertes en la resolució del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
2.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.

El secretari acctal.

Vist i plau
L'alcalde
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