ACTA DE LA SESSIÓ
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: Ordinària
Data: 14 de setembre de 2015
Horari: de 19,00 a 19,30 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
Excusa la seva assistència el regidor Jordi Ginabreda i Felip.
Lluis Boet Serra, secretari

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 31/08/2015.
Les actes s’aproven per unanimitat sense cap esmena.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 02.09.15.A: Aprovar la remissió del marc
pressupostari de l’exercici 2016.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 02.09.15.B: Sol·licitar a la Diputació de Girona
una subvenció de 32.650,93€ per l’execució de l’actuació “Reforma de
l’Ajuntament de Vilademuls 2a fase”.

3.- PAGAMENTS I FACTURES
IMPREMTA AUBERT
Enquadernació actes

Fact. Núm. A-24841
254,10€

INSTAL·LACIONS POUS
Treballs elèctrics

Fact. Núm. 1198/A
65,40€
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CONSTRUCCIONS JOAN LLADÓ CB
Treballs paleteria

Fact. Núm. 335
112,47€

MAPEL
Material elèctric

Fact. Núm. 506005138
152,65€

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A)Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Adrià Masdeu
Rubirola, en nom propi, de data 02/09/2015 amb registre d’entrada 875, de
legalització d’una tanca metàl·lica i de construcció de casetes per a gossos a
Can Gimbernat a Ollers de Vilademuls, expedient OBRA 36/2015.
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 07/09/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud de les obres de legalització d’una tanca metàl·lica i de construcció de casetes
per a gossos a Can Gimbernat d’Ollers, presentada pel Sr. Adrià Masdeu Robirola, entrada en aquest
ajuntament el dia 26 d’agost de 2015, registre d’entrada 856, i documentació complementària del
dia 2 de setembre de 2015, registre d’entrada 875.
La sol·licitud es presenta acompanyada de croquis i pressupost
1.

Antecedents: informe 106/2015 de 20 de juliol de 2015. Es requereix que es sol·liciti llicència
d’obres per a la construcció d’un tancament de malla metàl·lica.

2.

La finca de Can Gimbernat d’Ollers, on s’ha instal·lat una tanca de mallat metàl·lic i unes
casetes per a gossos, està situada en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general, clau RG.
Segons la documentació presentada, s’ha instal·lat una tanca de reixat metàl·lic d’1,50 metres
d’alçada, que es situarà a mínim 4,00 metres de l’eix del camí, i les casetes de gossos que seran
remolinades i pintades de color marró. Les obres es consideren menors.

3.

El pressupost és de 1.428,00 €.

4.

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. Adrià Masdeu Rubirola, en nom propi, de
data 02/09/2015, de legalització d’una tanca metàl·lica i de construcció de
casetes per a gossos a Can Gimbernat a Ollers de Vilademuls, amb un
pressupost de 1.428,00€. Tramitada en l’expedient OBRA 36/2015, salvant el
dret de propietat i sens perjudici de tercers.
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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.
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.
B) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Albert Masoliver
Berenguer, en nom propi, de data 07/09/2015 amb registre d’entrada 882, per
al tancament de finca amb malla metàl·lica i pals de fusta situada a la carretera
GI-554 de Vilademuls, expedient OBRA 31/2015.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
El Servei Territorial de Carreteres a Girona de la Generalitat de Catalunya en
data 27/05/2015 autoritza l’actuació de tancament de finca.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 14/09/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud de llicència d’obra per al tancament de finca amb malla metàl·lica i pals de
fusta situada a la carretera GI-554, presentada pel Sr. Albert Masoliver Baranguer, entrada en aquest
ajuntament el dia 7 de setembre de 2015, registre d’entrada 882.
Es va rebre l’autorització d’obra en zona de protecció de carretera, emesa pel Servei Territorial de
Carreteres a Girona, en data 12 de juny de 2015, registre d’entrada 626.
Posteriorment s’aporta el pressupost desglossat, amb la descripció de la tanca.
1.- Antecedents: informe 97/2015 de data 29 de juny de 2015. El Servei Territorial de Carreteres a Girona
trasllada a l’Ajuntament la resolució d’autorització per a les obres de construcció d’una tanca de malla
metàl·lica en zona de protecció de la carretera GI-554, del PK 3,100 al PK final 3,360, marge dret. Es
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requereix a la propietat que sol·liciti la llicència municipal d’obres, aportant plànol de situació acotant
distància a carretera, croquis de la tanca i pressupost desglossat de les obres.
2.- La finca objecte del tancament està situada en sòl no urbanitzable, en zona d’afecció de la carretera
GI-554. Segons el pressupost presentat, es tracta d’una tanca de 1,50 metres d’alçada, de tela cinegètica
de mall i pals de castanyer cada 3 metres. Les obres es consideren menors.
3.- El pressupost és de 2.430,00 €.
4.- L’informe urbanístic és favorable, condicionat al compliment de les condicions específiques i generals
establertes en la resolució del Servei Territorial de Carreteres a Girona, i especialment a que estigui
situada a 3 metres mínim de l’aresta exterior de l’esplanació.”

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. Albert Masoliver Berenguer, en nom
propi, de data 07/09/2015, per al tancament de finca amb malla metàl·lica i pals
de fusta situada a la carretera GI-554 de Vilademuls, amb un pressupost de
2.430,00€. Tramitada en l’expedient OBRA 31/2015, salvant el dret de propietat
i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Compliment de les condicions específiques i generals establertes en la
resolució del Servei Territorial de Carreteres a Girona, i especialment a que
estigui situada a 3 metres mínim de l’aresta exterior de l’esplanació.
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.
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 D’APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ D’OBRA:
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1.- Reforma i ampliació de Cal Secretari com a museu de la vida rural i espai
d’usos múltiples:
-

Certificació núm. 3 per import de 25.388,57€

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 3.
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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