ACTA DE LA SESSIÓ
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: Ordinària
Data: 14 de desembre de 2015
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 30/11/2015.
Les actes s’aproven per unanimitat sense cap esmena.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 25.11.15.A: Requerir al Sr. Juan Vidal Galiot el
pagament de tributs subministrament aigua potable.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 25.11.15.B: Aprovar el pla de seguretat i salut del
projecte d’obra “Memòria valorada d’arranjament de camins públics
municipals”.
2.3.- DECRET D’ALCALDIA 25.11.15.C: Autoritzar al Club de Caça del
Senglar de Vilademuls per caçar de forma excepcional a vies pecuàries.
2.4.- DECRET D’ALCALDIA 01.12.15.A: Autoritzar al Club Equus Bàscara la
realització del X Raid Hípic de Bàscara el dia 12712/2015.
2.5.- DECRET D’ALCALDIA 03.12.15.A: Aprovar prèviament l’avantprojecte de
rehabilitació de Can prim a Vilademí.
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2.6.- DECRET D’ALCALDIA 04.12.15.A: Autoritzar a ACE Bombers de
Barcelona els dies 24 a 27 de maig de 2016, la realització de la XXIX marxa
cicló turista de bombers.
2.7.- DECRET D’ALCALDIA 07.12.15.A: Adjudicar a IFA Treballs de Fusteria
obra menor de museografía del Museu de la vida rural a Vilademuls.
2.8.- DECRET D’ALCALDIA 07.12.15.B: Adjudicar a Construccions Jordi
Puigferrer Mayolas obres menors de museografia del Museu de la vida rural a
Vilademuls.
2.9.- DECRET D’ALCALDIA 09.12.15.A: Adjudicar a EPSA SAU actuació de
recuperació del camí peatonal a la llera del Fluvià entre Parets i Orfes.
2.10.- DECRET D’ALCALDIA 14.12.15.A: Atorgar al Casal de la Gent Gran de
Vilademuls una subvenció per l’actuació de la Coral “Nova Llavor de Banyoles”
a l’església del Collell.

3.- PAGAMENTS I FACTURES
ASSA
Instal.lació cloradors

Fact. Núm. 273
16.351,04€

XAVIER TARRADAS
Reactiu taylor

Fact. Núm. 081115
46,55€

CONSELL ESPORTIU PLA ESTANY
Assegurança responsabilitat civil

Fact. Núm. F062 15-16
160,00€

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A)Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Rost Jordà, en
nom propi, de data 30/11/2015 amb registre d’entrada 1172, per sanejar els
baixos i repicar parets de pedra interior a Can Vinardell a Galliners de
Vilademuls, expedient OBRA 68/2015.
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 14/12/2015:
“I N F O R M E :

En relació a la sol·licitud per sanejar els baixos i repicar parets de pedra interior a Can Vinardell
de Galliners, presentada pel Sr. Josep Rost Jordà, entrada en aquest ajuntament el dia 30 de novembre
de 2105, registre d’entrada 1172.
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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 sanejar els baixos i repicar parets de pedra interior.
Aquestes obres es consideren menors.

2.

El pressupost és de 3.800,00 €.

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. Josep Rost Jordà, en nom propi, de data
30/11/2015, per sanejar els baixos i repicar parets de pedra interior a Can
Vinardell a Galliners de Vilademuls, amb un pressupost de 3.800,00€.
Tramitada en l’expedient OBRA 68/2015, 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.
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. Xavier Vicens
Teixidor, en nom i representació de Can Vicens SCP, de data 01/12/2015 amb
registre d’entrada 1173, per la restauració parcial d’un teulat del sector oest al
Mas Vicens a Vilamarí de Vilademuls, expedient OBRA 69/2015.
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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 14/12/2015:
“I N F O R M E :

En relació a la sol·licitud per la restauració parcial d’un teulat del sector oest al Mas Vicens de
Vilamarí, presentada pel Sr. Xavier Vicens Teixidor, entrada en aquest ajuntament el dia 1 de
desembre de 2015, registre d’entrada 1173.
La sol·licitud es presenta acompanyada de la memòria valorada redactada i signada per l’enginyer
industrial Jaume Vicens i Teixidor.

1.- Les obres proposades estan situades en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general, clau RG, a
l’habitatge anomenat Mas Vicens. Les obres consisteixen en la reparació puntual d’una part de la coberta
existent per arranjar goteres, d’una superfície de 28 m2. Es proposa la retirada i substitució de teules en
mal estat. No s’intervé en elements estructurals. Les obres es consideren menors.
2.- El pressupost és de 930,78 €.
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. Xavier Vicens Teixidor, en nom i
representació de Can Vicens SCP, de data 01/12/2015, per la restauració
parcial d’un teulat del sector oest al Mas Vicens a Vilamarí de Vilademuls, amb
un pressupost de 930,78€. Tramitada en l’expedient OBRA 69/2015, 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.
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:
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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.
C) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Comaposada
Beringues, en nom propi, de data 04/12/2015 amb registre d’entrada 1192, per
extreure el paviment existent, anivellació i tornar a pavimentar el terra de dues
habitacions i la sala de l’habitatge de Ca l’Armengol a Vilamarí de Vilademuls,
expedient OBRA 71/2015.
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 14/12/2015:
“I N F O R M E :

En relació a la sol·licitud per extreure el paviment existent, anivellació i tornar a pavimentar el terra
de dues habitacions i la sala de l’habitatge de Ca l’Armengol de Vilamarí, presentada pel Sr. Josep
Comaposada Beringues, entrada en aquest ajuntament el dia 4 de desembre de 2105, registre d’entrada
1192.

1.- Les obres estan situades en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general, clau RG. Les obres
consisteixen en extreure el paviment existent, anivellació i tornar a pavimentar el terra de dues
habitacions i la sala de l’habitatge de Ca l’Armengol de Vilamarí. Aquestes obres es consideren menors.
2.- El pressupost és de 1.650,00 €.
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. Josep Comaposada Beringues, en nom
propi, de data 04/12/2015, per extreure el paviment existent, anivellació i tornar
a pavimentar el terra de dues habitacions i sala de l’habitatge de Ca l’Armengol
a Vilamarí de Vilademuls, amb un pressupost de 1.650,00€. Tramitada en
l’expedient OBRA 71/2015, salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
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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.
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CERTIFICACIÓ D’OBRA:
Reforma i ampliació de Cal Secretari com a museu de la vida rural i espai
d’usos múltiples:
-

Certificació núm. 7 per import de 105.411,47€

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 7.
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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