ACTA DE LA SESSIÓ
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: Ordinari
Data: 13 de juliol de 2015
Horari: de 20 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.
Lluis Boet Serra, secretari

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE DATA 29/06/2015.
Les actes s’aproven per unanimitat sense cap esmena.

2.- PAGAMENTS I FACTURES
CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Assessorament urbanístic 1r semestre 2015

Fact. Núm. 931150029
6.127,40€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Honoraris treball tècnic

Fact. Núm. 931150020
300,00€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Honoraris memòria tècnica

Fact. Núm. 931150019
750,00€

ARTS I METALLS CARMENIU SC
Pins ajuntament

Fact. Núm. 624
302,50€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Recollida selectiva abril/juny 2015

Fact. Núm. 940150293
240,76€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY

Fact. Núm. 940150294
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Manteniment EDAR, 2n trimestre

2.330,87€

CASAMITJANA
Fil desbrossadora

Fact. Núm. 20152880
27,60€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Recollida form abril/juny 2015

Fact. Núm. 40150237
911,11€

SPD GIRONA SL
Cartell anunci obres

Fact. Núm. 20150189
114,95€

JOAN I ADRIÀ MASDEU SC
Desbrossament camins

Fact. Núm. 15/257
3.493,88€

CONSTRUCCIONS J. PUIGFERRER
Reconstruir paret pedra Vilafreser

Fact. Núm. 13
1.960,20€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
RSU maig 2015

Fact. Núm. 940150248
1.580,98€

COBLA DE PORQUERES
Sardanes Aplec Ermita Sant Pere de Juigues

Fact. Núm. 14090
850,00€

COBLA DE PORQUERES
Sardanes Festa de la Gent Gran

Fact. Núm. 14089
850,00€

BAR-RESTAURANT FLUVIA
Dinar Festa de la Gent Gran

Fact. Núm. 1871
1.007,00€

XAVIER TARRADAS
Reactiu taylor

Fact. Núm. 100615
31,82€

ASSA
Reparació xarxa aigua

Fact. Núm. 141
2.651,87€

S’aproven per unanimitat.

3.- PROPOSTA DE DONAR-SE PER ASSABENTAT D’UNA ACTIVITAT
COMUNICADA

En data 01/06/2015 el Sr. Ignasi Arbeloa Carbonell, en nom propi, presenta
sol.licitud d’activitat comunicada per allotjament turístic a Can Visir a Galliners
de Vilademuls.
La sol·licitud es presenta acompanyada del projecte d’activitat comunicada
redactat per l’arquitecte Ignasi Arbeloa, declaració responsable signada pel
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titular, i la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya emesa pel
Departament d’Empresa i Ocupació, Secció de Comerç i Turisme.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 06/07/2015,
“I N F O R M E :
En relació a la sol.licitud d’activitat comunicada per allotjament turístic a Can Visir de Galliners,
presentada pel Sr. Ignasi Arbeloa Carbonell, entrada en aquest ajuntament el dia 1 de juny de 2015,
registre d’entrada 573, i documentació complementària del dia 8 de juny de 2015, registre d’entrada 599.
La sol.licitud es presenta acompanyada del projecte d’activitat comunicada redactat per l’arquitecte Ignasi
Arbeloa, declaració responsable signada pel titular, i la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya
emesa pel Departament d’Empresa i Ocupació, Secció de Comerç i Turisme.
1.

Antecedents:
a.

Es disposa del Pla Especial urbanístic per adequar l’edificació anomenada Can Visir de
Galliners per a turisme rural, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en la sessió de data 1 de juny de 2006 i publicat en el DOGC núm. 4679 de 19
de juliol de 2006. El projecte preveu la rehabilitació integral de l’habitatge. Les obres
són majors.

b.

El projecte disposa de llicència municipal d’obres de 28 de desembre de 2010,
expedient núm. 50/2010.

c.

Informe 93/2015, de data 22/06/2015. Es realitza visita de comprovació i finalització de
les obres, i s’emet informe favorable de primera ocupació.

2.

L’objecte del projecte presentat és sol.licitar l’activitat comunicada per al desenvolupament de
l’activitat d’allotjament turístic rural, classificada en l’annex III, codi 12.56, de la Llei 20/2009
de 4 de desembre. El projecte justifica el compliment de la normativa aplicable mediambiental i
tècnica de l’activitat.

3.

La documentació presentada és suficient.

4.

L’informe és favorable.”

La inscripció al Registre de Turisme de Catalunya emesa pel Departament
d’Empresa i Ocupació, Secció de Comerç i Turisme, consta que el nom de
l’establiment és Mas Bernad.
En data 08/07/2015 amb registre d’entrada número 704, s’aporta certificat que
es compleixen els requeriments, les emissions i les condicions tècniques
determinades per la normativa ambiental.
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De conformitat a l’article 52 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció
i control ambiental de les activitats.
La Junta de Govern Local, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Donar-se per assabentat de l’activitat comunicada pel Sr. Ignasi
Arbeloa i Carbonell, en nom propi, per desenvolupar una activitat d’allotjament
turístic a l’establiment anomenat Mas Bernad a Galliners de Vilademuls.
Tramitada en l’expedient IIAA 08/2014.
Segon.- Notificar a l’interessat l’esmentada resolució amb el corresponent peu
de recursos.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’UN PROJECTE D’OBRA
Vist el projecte titulat “Local municipal i reforma menjador escola Sant Esteve
de Guialbes”, redactat per l’arquitecte Sr. F. Aizpun de la Escosura, de data
juliol 2015, amb un pressupost per contracte de 180.301,42€.
La Junta de Govern Local, amb l’assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra titulat “Local municipal i
reforma menjador escola Sant Esteve de Guialbes”, redactat per l’arquitecte Sr.
F. Aizpun de la Escosura, de data juliol 2015, amb un pressupost per contracte
de 180.301,42€.
Segon.- D’acord amb l’article 37.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny s’exposen al públic
pel termini de 30 dies hàbils, durant els quals es podrà examinar a la Secretaria
de l’Ajuntament dies i hores d’atenció al públic i formular les al·legacions
pertinents.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ
CORRELLENGUA 2015

DE

MOCIÓ

DE

SUPORT

AL

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu
del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i
en l’element d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada
cop més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de
2010, que menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que
dinamita els fonaments del nostre sistema educatiu,
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Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens
obrirà un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i
lingüístiques,
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica
del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals,
associacions i societat civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi,
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la societat
a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris
de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda.
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de
Barcelona, o a través del correu electrònic cal@cal.cat.
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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