ACTA DE LA SESSIÓ
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Caràcter: Ordinària
Data: 08 de febrer de 2016.
Horari: de 19,00 a 19,15 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 01/02/2016.

L’acta s’aprova per unanimitat sense cap esmena.

2.- PAGAMENTS I FACTURES
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PETRO PALOL SL

Fact. Núm. 326

Gas-oil

65,00€

HIPER ESCOLA GIRONINA SL

Fact. Núm. 481

Material pin Nadal

113,40€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY

Fact. Núm. 940150619

RSU

1.431,21€

GERARD POUS

Fact. Núm. 1284/A

Treballs electricitat

263,11€

CONSTRUCCIONS PAIRET-NIERGA SL

Fact. Núm. 157

Treballs paleteria

98,89€

CONSTRUCCIONS PAIRET-NIERGA SL

Fact. Núm. 158

Treballs paleteria

91,62€

3.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Rost Jordà, en
nom propi, de data 18/01/2016 amb registre d’entrada 35, per la rehabilitació de
la coberta i forjat de la planta baixa de Can Vinardell a Galliners de Vilademuls,
expedient OBRA 03/2016.
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 02/02/2016:

“I N F O R M E :

2

En relació a la sol·licitud del projecte de rehabilitació de la coberta i forjat de la planta
baixa de Can Vinardell de Galliners, presentada pel Sr. Josep Rost Jordà, entrada en
aquest ajuntament el dia 18 de gener de 2016, registre d’entrada 35.
La sol.licitud es presenta acompanyada del projecte tècnic redactat i visat per l’arquitecte tècnic
Robert Planas i el corresponent full d’assumeix de direcció i coordinació de seguretat i salut.

1.

Les obres estan situades al nucli de Galliners, sòl urbà zona 2a de casc antic, a la finca de Can
Vinardell. Les obres consisteixen en rehabilitar la coberta i el forjat del sostre de la planta baixa.
No hi ha variacions en el volum ni en la superfície. La superfície afectada en planta baixa és de
199,57 m2 i en en planta coberta 209,95 m2. Aquestes obres es consideren majors.

2.

El pressupost és de 60.108,34 €.

3.

L’informe és favorable. En el cas que sigui necessari la instal.lació de bastida, caldrà presentar
projecte de bastida o documentació equivalent.”

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. Josep Rost Jordà, en nom propi, de data
18/01/2016, per a la rehabilitació de la coberta i forjat de la planta baixa de Can
Vinardell a Galliners de Vilademuls, amb un pressupost de 60.108,34€. Que
s’haurà d’ajustar al projecte tècnic amb Visat V/G.16.0020 de data 18/01/2016
del Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de
Girona. Tramitada en l’expedient OBRA 03/2016, salvant el dret de propietat i
sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- En el cas que sigui necessari la instal.lació de bastida, caldrà presentar
projecte de bastida o documentació equivalent.
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.
3.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
4.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.

3

5.- 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.
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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