ACTA DE LA SESSIÓ
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: Ordinària
Data: 11 de gener de 2016.
Horari: de 20,00 a 20,30 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 28/12/2015.
Les actes s’aproven per unanimitat sense cap esmena.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 28.12.15.A: Estimar el recurs de reposició
formulat pels regidors de JpV-ERC-AM, deixant sense efecte la convocatòria de
Ple extraordinari de data 28/12/2015.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 30.12.14.A: Adjudicar les següents actuacions:
Construcció de substitució del cel-ras edifici públic i actuacions millora xarxa
aigua potable.

3.- PAGAMENTS I FACTURES
PROVEÏMENS D’AIGUA SA
Treballs xarxa aigua

Fact. núm. 2015/TT/213
484,00€

PEDRO JUAN MACIAS MARQUEZ
500 calendaris

Fact. núm. 3182
2.500,21€

DAVID MARTINEZ CARRASCO

Fact. núm. 298
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Treballs CEIP
CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Manteniment i conservació Edar

4.097,06€
Fact. núm. 940150608
2.330,87€

COAL BARCINO SL
Enllumenat públic

Fact. núm. 7615
3.818,91€

FERNANDO AIZPUN
Honoraris arquitecte projecte Sant Esteve

Fact. núm. 35/15
766,66€

PAPELQUIMIA SAU
Material xarxa aigua

Fact. núm. 2034
93,78€

TOMAS SC
Treballs serraller

Fact. núm. 2597
543,85€

EXCAVACIONES Y PINTURAS SAU
Treballs camins municipals

Fact. núm. 15000417
5.240,81€

JOSEP M PERAFARRER
Treballs electricista

Fact. núm. 15-72
419,68€

AUTO TALLER NARCIS
Arranjar vehicle municipal

Fact. núm. 15726
557,87€

HIDROJET SERVICIOS SA
Treballs clavegueram

Fact. núm. 99604
542,85€

NARCIS COROMINAS
Cubes aigua

Fact. núm. 9
1.300,75€

MARTI ROCA TRIADO
Cubes aigua

Fact. núm. 1132
13.794,00€

MARTI ROCA TRIADO
Cubes aigua

Fact. núm. 1141
7.381,00€

MARTI ROCA TRIADO
Cubes aigua

Fact. núm. 1147
3.630,00€

MARTI ROCA TRIADO
Cubes aigua

Fact. núm. 1155
3.751,00€

MARTI ROCA TRIADO
Cubes aigua

Fact. núm. 1145
3.751,00€

MARTI ROCA TRIADO
Cubes aigua

Fact. núm. 1160
2.420,00€

HIDRAULICA I ELECTRICITAT SL

Fact. núm. 193
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Treballs connexió xarxes
HIDRAULICA I ELECTRICITAT SL
Arranjament xarxa aigua

4.655,72€
Fact. núm. 180
3.736,40€

HIDRAULICA I ELECTRICITAT SL
Arranjament xarxa aigua

Fact. núm. 170
4.157,67€

HIDRAULICA I ELECTRICITAT SL
Treballs xarxa aigua

Fact. núm. 229
3.635,20€

HIDRAULICA I ELECTRICITAT SL
Treballs xarxa aigua

Fact. núm. 260
1.685,17€

TOMAS SC
Treballs serralleria

Fact. núm. 2573
2.613,79€

El regidor Albert Piera s’absté en la votació de la factura emesa per
Proveïments d’Aigua S.A.

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A)Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Fort Bramon,
en nom propi, de data 08/10/2015 amb registre d’entrada 999, millora agrícola
de finca, terreny 3, parcel.la 112 del polígon 11 del cadastre de rústica,
expedient OBRA 55/2015.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Ha emès informe l’OGAU i el Servei de Xarxa Viària Local de la Diputació de
Girona.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 11/01/2016:
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud de la memòria tècnica d’una
millora agrícola de finca, terreny 3, parcel.la 112 del polígon 11 del cadastre de rústica,
presentada pel Sr. Josep Fort Bramon, entrada en aquest ajuntament el dia 8 d’octubre de
2015, registre d’entrada 999, i documentació complementària del dia 31 de desembre de
2015, R.E. 1295 i del dia 4 de gener de 2015, R.E. 5.
La sol·licitud es presenta acompanyada d’una memòria tècnica redactada per l’enginyer tècnic de mines
Marc Ambrosio.
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1.

Antecedents: informe 156/2015 de data 2 de novembre de 2015. Segons la memòria tècnica
presentada la millora agrícola afecta a la parcel.la 112 del polígon 11 del cadastre de rústica.
L’àmbit on es preveu l’actuació està situat en zona de sòl no urbanitzable, zona agrícola, clau
AG. Es tramet la memòria tècnica a l’OGAU per a que l’informin i es sol.licita l’autorització del
departament de carreteres corresponent.

2.

En data 31 de desembre de 2015 té entrada a l’ajuntament l’informe emès per l’OGAU en
relació a l’expedient, el qual és favorable condicionat al compliment

dels criteris tècnics

establerts a l’Annex 2 del Decret 396/2006 de 17 d’octubre i que es transcriuen en l’informe, i al
compliment de les mesures i condicions addicionals de l’informe de l’OGAU.
3.

En data 4 de gener de 2016 té entrada a l’ajuntament l’informe emès pel Servei de Xarxa Viària
Local, el qual és favorable condicionat al compliment de les condicions específiques que
s’estableixen en l’autorització.

4.

El pressupost s’estima en 110.054,73 €.

5.

L’informe urbanístic és favorable, condicionat al compliment de les mesures i condicions
establertes en l’informe de l’OGAU i al compliment de les condicions específiques que
s’estableixen en l’autorització del Servei de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona.”

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 Fort Bramon, en nom propi, de
data 08/10/2015, per la millora agrícola de finca, terreny 3, parcel.la 112 del
polígon 11 del cadastre de rústica de Vilademuls, amb un pressupost de
110.054,73€. Tramitada en l’expedient OBRA 55/2015, salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Al compliment de les mesures i condicions establertes en l’informe de
l’OGAU i al compliment de les condicions específiques que s’estableixen en
l’autorització del Servei de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona
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.

4

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.

5.- PROPOSTA DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A
COFINANÇAR LES DESPESES EXTRAORDINÀRIES PEL TRANSPORT
D’AIGUA DESTINADA AL CONSUM DOMÈSTIC MITJANÇANT VEHICLES
CISTERNA
Vista la Resolució TES/2124/2015, de 21 de setembre, de l’Agència Catalana
de l’Aigua.
El dipòsit i pou de Ca la Sausa a Terradelles abasteixen els pobles de
Vilafreser, Olives, el veïnat de Perles, el Pla de Sant Esteve de Guialbes i
nombrosos disseminats de Vilafreser, Sant Esteve de Guialbes i Terradelles.
El passat mes de febrer de 2015, una anàlisi rutinària del departament de salut
de la Diputació de Girona (DIPSALUT) va detectar una concentració anòmala
de mercuri a l’aigua provinent del pou, que va ser corroborada amb una segona
analítica de confirmació. A partir del mateix dia de la confirmació, es va tancar
el subministrament mitjançant el pou de Ca la Sausa contaminat. Es va abastir
el municipi mitjançant cubes d’aigua i la connexió provisional dels dipòsits de
Galliners i Vilamari.
El període durant el qual ha estat necessari el subministrament d’aigua amb
cisternes ha estat des del dia 16/02/2015 fins el 20/11/2015. S’han subministrat
303 cubes, amb un total de 5.151 m3 d’aigua.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Sol.licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció per a
cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pel transport d’aigua
destinada al consum domèstic mitjançant cisterna.
Segon.- Aprovar les següents factures per import sense IVA de 32.975,00€:
-

Martí Roca Triadó, núm. 1132, import sense IVA: 11.400,00€
Excavacions i transports Corominas, núm. 9, import sense IVA:
1.075,00€
Martí Roca Triadó, núm. 1141, import sense IVA: 6.100,00€
Martí Roca Triadó, núm. 1129, import sense IVA: 5.900,00€
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-

Martí Roca Triadó, núm. 1145, import sense IVA: 3.100,00€
Martí Roca Triadó, núm. 1147, import sense IVA: 3.000,00€
Martí Roca Triadó, núm. 1155, import sense IVA: 3.100,00€
Martí Roca Triadó, núm. 1160, import sense IVA: 2.000,00€

Tercer.- El nuclis afectats és tot el municipi de Vilademuls, i la població de dret
és 830 persones.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.

6.- PROPOSTA DE SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ DESTINADA A
CONFINANÇAR LES DESPESES EXTRAORDINÀRIES PER L’EXECUCIÓ
D’OBRES D’URGÈNCIA DESINADES A RESOLDRE DE MANERA
IMMEDIATA PROBLEMES DE MANCANÇA D’AIGUA
Vista la Resolució TES/2124/2015, de 21 de setembre, de l’Agència Catalana
de l’Aigua.
El dipòsit i pou de Ca la Sausa a Terradelles abasteixen els pobles de
Vilafreser, Olives, el veïnat de Perles, el Pla de Sant Esteve de Guialbes i
nombrosos disseminats de Vilafreser, Sant Esteve de Guialbes i Terradelles.
El passat mes de febrer de 2015, una anàlisi rutinària del departament de salut
de la Diputació de Girona (DIPSALUT) va detectar una concentració anòmala
de mercuri a l’aigua provinent del pou, que va ser corroborada amb una segona
analítica de confirmació. A partir del mateix dia de la confirmació, es va tancar
el subministrament mitjançant el pou de Ca la Sausa contaminat.
L’Alcalde dóna compte de la memòria redactada i signada pel regidor Albert
Piera.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Sol.licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció per a
cofinançar les despeses extraordinàries realitzades per resoldre de manera
immediata problemes de mancança d’aigua.
Segon.- Aprovar les següents factures per import sense IVA de 8.607,99€:
-

Gerard Pous Teixidor, núm. 1143/A, import sense IVA: 1.162,48€
Gersal, núm. 506005831, import sense IVA: 2.873,92€
Hidraulica i Electricitat SL, núm. 193, import sense IVA: 3.847,70€
Gerard Pous Teixidor, núm. 1210/A, import sense IVA: 180,00€
Proveïments d’Aigua SA, núm. 2015/TT/213, import sense IVA: 400,00€
Tomas SC, núm. 2573, import sense IVA: 143,89€
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Tercer.- El nuclis afectats és tot el municipi de Vilademuls, i la població de dret
és 830 persones.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.

7.- PROPOSTES D’ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES I NORMATIVA DE
L’OBRA INCLOSA EN EL PUOSC ANY 2012, LOCAL MUNICIPAL DE SANT
ESTEVE DE GUIALBES.
La Directora general d’Administració Local en data 04/01/2016 accepta la
incorporació com actuació núm. 2012/1588 l’obra “Local municipal de Sant
Esteve de Guialbes”.
Pressupost total: 115.514,22€
Aportació ajuntament: 5.775,71€
Subvenció PUOSC: 109.738,51€
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar
l’obra descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i
tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar director facultatiu
a l’arquitecte Fernando Aizpun de la Escosura.
Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva
execució.
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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