ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 19 de maig de 2015.
Inici 20,00 hores

Fi 20,15 hores

Assistents: Dolors Rovirola i Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí i Burch, regidor
Josep Bosch i Bardera, regidor
Jordi Ginabreda i Felip, regidor
Àlex Terés i Cordón, regidor
Jaume Ayats i Solà. regidor
Xavier Busquets i Pairó, regidor

Secretari de la corporació
Lluís Boet Serra
_______________________________________________________________
La Sra. Alcaldessa dona la benvinguda i declara vàlida i oberta la sessió,
passant-se tot seguit a tractar els assumptes prèviament fixats en l’ordre del dia
corresponent.
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE DATA 28/04/2015.
S’aproven per unanimitat sense cap esmena.
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 05.05.15.A: Atorgar llicència per a la instal.lació
d’una grua-torre per a l’execució de les obres del Projecte de reforma i
ampliació de cal Secretari com a museu de la vida rural i espai d’usos múltiples.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 18.05.15.A: Suspendre de forma cautelar
l’efectivitat de la llicència atorgada expedient OBRA 18/2015.
El Sr. Àlex Terés informa que el Sr. Josep Pagès Poch ha presentat un recurs
de reposició i de conformitat a la llei aquest s’ha de tramitar i resoldre. El motiu
del recurs és un tema de propietats, extrem que no pot resoldre l’ajuntament al
tractar-se d’un tema jurisdiccional.
3.- PAGAMENTS I FACTURES
GRAFICOLOR BANYOLES
Paperetes eleccions

Fact. Núm. 3117
169,40€
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SGAE
Sardanes Sant Mer

Fact. Núm. 27057647
48,59€

CONSTRUCCIONS JOAN LLADO CB
Treballs paleteria

Fact. Núm. 323
315,83€

XAVIER TARRADAS
Reactiu taylor

Fact. Núm. 060515
22,75€

JOSEP M PERAFARRER
Treballs lampisteria

Fact. Núm. 15-27
4.382,74€

TOMAS SC
Treballs varis serraller

Fact. Núm. 2564
5.272,73€

CONSELL COMARCAL
RSU març 2015

Fact. Núm. 940150156
877,28€

CONSELL COMARCAL
RSU març 2015

Fact. Núm. 940150118
606,06€

EQUINOTERAPIA GIRONA MAS ALBA
Classes

Fact. Núm. 6048
363,00€

ASSA
Treballs arranjament xarxa aigua

Fact. Núm. 82
6.845,13€

2SIS ARQUITECTES SC
Direcció obra Museu de la vida rural

Fact. Núm. 6/2015
2.420,00€

S’aproven per majoria absoluta amb l’abstenció dels regidors de Junts Per
Vilademuls.

4.-PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

A)Vista la documentació complementària de sol·licitud de llicència d’obra
presentada pel Sr. Jaume Batlle Busquets, en nom i representació de l’entitat
Agropecuària Juïgues S.L., de data 30/04/2015, consistent en una certificació
tècnica de finalització de les obres realment executades per construir la fossa
de purins de Mas Manosa a Vilamarí de Vilademuls, expedient OBRA 08/2013.
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 04/05/2015:
“I N F O R M E :
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En relació a la documentació complementària de la sol·licitud de llicència d’obres per la fossa de
purins de Mas Manosa, que serà compartida per a les granges de Mas Manosa, Mas Pla i Mas
Subich, presentada pel Sr. Jaume Batlle Busquets en representació de l’entitat Agropecuària
Juïgues, SL, entrada en aquest ajuntament el dia 1 de febrer de 2013, registre d’entrada 97, documentació
complementària del dia 23 d’abril de 2013, registre d’entrada 344, del dia 4 de març de 2015, registre
d’entrada 257 i del dia 30 d’abril de 2015, registre d’entrada 491.
La sol·licitud inicial es presenta acompanyada del projecte tècnic redactat i visat per l’enginyer tècnic
agrícola Víctor Sancho Espigulé i els fulls d’assumeix de direcció i coordinació de seguretat i salut, i
l’escrit del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

1.

Antecedents: expedient d’obra 08/2013. Es disposa de llicència municipal d’obres, atorgada per
acord de Ple de data 18 de juny de 2013, per a la construcció d’una fossa de purins al costat de
les existents, de 14 metres de diàmetre i 4 metres de fondària, de formigó armat i tancada amb
tanca metàl.lica de protecció, a la finca de l’explotació ramadera Mas Manosa. Aquesta fosa
s’utilitzarà com a fosa col.lectiva per a l’emmagatzematge dels purins generats a les explotacions
ramaderes Mas Pla (marca oficial 8950IG), Mas Subich (marca oficial 8951IH) i Mas Manosa
(marca oficial 8950BM). Aquesta fossa servirà per complimentar els condicionants de les tres
llicències ambientals de Mas Pla, Mas Subich i Mas Manosa. L’explotació ramadera Mas
Manosa, és una explotació preexistent situada en sòl no urbanitzable, en zona de protecció
forestal, clau PF.

2.

En data 4 de març de 2015, RE 257, es presenta la certificació tècnica de finalització de les
obres, i s’exposa que s’han realitzat modificacions respecte el projecte tècnic en base el qual es
va concedir la llicència d’obres. La fossa realment executada és rectangular, de 24,00x7,00x4,15
metres. El volum de la fossa autoritzada era de 615,80 m3, i el volum de la fossa executada és de
697,20 m3. Segons informe 40/2015, de 31 de març de 2015, es sol.licita documentació
complementària.

3.

Es presenta un annex a la certificació tècnica de finalització de les obres, en el que es
documenten les obres realment executades.

4.

El pressupost complementari de les obres realment executades és de 5.034,14 €.

5.

L’informe urbanístic és favorable.”

L’Alcaldia-Presidència en data 22/06/2011 va delegar al Ple: Concedir
llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat al ple o a la
comissió de govern.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Jaume Batlle Busquets, en nom i
representació de l’entitat Agropecuària Juïgues S.L., de data 30/04/2015,
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autoritzant les obres realment executades que consten en un annex a la
certificació tècnica de finalització de les obres, per construir una fossa de purins
al Mas Manosa a Vilamarí de Vilademuls, amb un pressupost complementari de
5.034,14€, segons documentació signada per l’enginyer tècnic agrícola Sr.
Victor Sancho Espigulé. Tramitada en l’expedient OBRA 08/2013, 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. Joan Arbat Gironès,

en nom propi, de data 29/11/2011, per construir una tanca i portal al Mas Arbat
a Orfes de Vilademuls, expedient OBRA 71/2011.
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 04/05/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud de les obres per construir una tanca i
portal al Mas Arbat d’Orfes, presentada pel Sr. Joan Arbat Gironès, entrada en aquest ajuntament el
dia 29 de novembre de 2011, registre d’entrada 906, i documentació complementària del dia 28 d’abril de
2015, registre d’entrada 476.
La sol·licitud es presenta acompanyada de plànol de situació, pressupost i posteriorment descripció de la
tanca.

1.

Antecedents: informe 155/2011. Es requereix documentació complementària.

2.

La finca del Mas Arbat d’Orfes està situada en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general,
clau RG. Segons la documentació complementària presentada es tracta de la reparació d’una
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tanca existent metàl.lica, d’uns 100 metres de llargada i alçada màxima d’1,40 metres, portal
d’entrada metàl.lic i paviment de formigó. Les obres proposades són menors.
3.

Les tanques en sòl no urbanitzable estan regulades per l’article 163 de les NNSS.

4.

El pressupost de la tanca és de 880,00 € i el del portal i paviment de formigó de 1.874,00 €. El
pressupost total és de 2.754,00 €.

5.

L’informe urbanístic és favorable.”

L’Alcaldia-Presidència en data 22/06/2011 va delegar al Ple: Concedir
llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat al ple o a la
comissió de govern.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Joan Arbat Gironès, en nom propi, de
data 29/11/2011, per construir una tanca i portal al Mas Arbat a Orfes de
Vilademuls, amb un pressupost de 2.754,00€. Tramitada en l’expedient OBRA
71/2011, 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.

C) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Ramon Figa

Avellana, en nom i representació d’Electra Avellana S.L., de data 16/04/2015,
per la reforma de línia aèria 25 kV “Escolà-Vilademuls” 1a Fase i reforma del
CT.38 existent de Vilademuls, expedient OBRA 19/2015.
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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 04/05/2015:
INFORME:
En relació a la sol·licitud del projecte de reforma de línia aèria 25 kV “Escolà – Vilademuls” 1a Fase
i reforma del CT.38 existent, presentada pel Sr. Ramon Figa Avellana en representació de
ELECTRA AVELLANA S.L., entrada en aquest ajuntament el dia 16 d’abril de 2015, registre d’entrada
441.
La sol·licitud es presenta acompanyada del projecte executiu visat per l’enginyer tècnic Emili Guillén i el
corresponent full d’assumeix.

1.

Les obres que es proposen són la primera fase de la reforma de línia aèria existent anomenada
“Escolà-Vilademuls”, des del suport T1 existent al nou suport T17, i la reforma del CT.38
existent Guapanoia, per millorar les condicions de seguretat en aquestes instal.lacions. La
reforma consisteix en la substitució del conductor existent i dels suports deteriorats, eliminant
suport i fent obertures més llargues. No hi ha canvis en les servituds ni modificació de traçat. Les
instal.lacions afectades estan situades a la zona de Can Perers, Quarantella i Can Mero, en sòl no
urbanitzable, i transcorren per zona de rústic general (clau RG), zona agrícola (clau AG) i zona
de protecció forestal (clau PF). Les obres proposades es consideren majors.

2.

El pressupost és de 75.783,07 €.

3.

L’informe urbanístic és favorable.”

L’Alcaldia-Presidència en data 22/06/2011 va delegar al Ple: Concedir
llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat al ple o a la
comissió de govern.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Ramon Figa Avellana, en nom i
representació d’Electra Avellana S.L., de data 16/04/2015, de reforma de línia
aèria 25 kV “Escolà-Vilademuls” 1a Fase i reforma del CT.38 existent de
Vilademuls, amb un pressupost de 75.783,07€. Tramitada en l’expedient OBRA
19/2015, 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.
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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.

D) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada per la Sra. Paquita Lladó
Giró, en nom propi, de data 04/05/2015, per a reforçar una volta de l’habitatge
anomenat Mas Compte a Orfes de Vilademuls, expedient OBRA 20/2015.

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 11/05/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per a reforçar una volta de l’habitatge anomenat Mas Compte d’Orfes,
presentada per la Sra. Paquita Lladó Giró, entrada en aquest ajuntament el dia 4 de maig de 2015,
registre d’entrada 497.
La sol·licitud es presenta acompanyada de pressupost i plànol de situació.

1.

La finca del Mas Compte d’Orfes està situada en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general,
clau RG. Segons la documentació presentada es proposa el reforç d’una volta existent als baixos
de la masia amb capa de formigó i enrajolat. Les obres que es proposen es consideren menors.

2.

El pressupost és de 2.100,00 €.

3.

L’informe urbanístic és favorable. En el cas que la reparació requereixi la substitució i/o nova
formació d’elements estructurals caldrà presentar projecte tècnic i els corresponents fulls
d’assumeix d’un tècnic competent.”

L’Alcaldia-Presidència en data 22/06/2011 va delegar al Ple: Concedir
llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat al ple o a la
comissió de govern.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra a la Sra. Paquita Lladó Giró, en nom propi, de
data 04/05/2015, per a reforçar una volta de l’habitatge anomenat Mas Compte
a Orfes de Vilademuls, amb un pressupost de 2.100,00€. Tramitada en
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l’expedient OBRA 20/2015, salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- En el cas que la reparació requereixi la substitució i/o nova formació
d’elements estructurals caldrà presentar projecte tècnic i els corresponents fulls
d’assumeix d’un tècnic competent.
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 APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL EXERCICI 2014
Vist allò que disposen l’article 101 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 127 del
Reglament d’organització i funcionament, i article 212.4 del Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en
els quals es regula el procediment de formació i el.laboració dels estats de
comptes anuals.
Atès que s’han complert tots els tràmits exigits en la normativa, havent-se
sotmès el Compte General del Pressupost de l’exercici 2014 a informe previ de
la Comissió Especial de Comptes, amb posterior exposició al públic mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la província, sense haver-se formulat
cap reclamació, esmena o observació.
El Ple, per majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors de Junts per
Vilademuls, acorda:
Primer.- Aprovar el Compte General del Pressupost exercici 2014.
Segon.- Remetre els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes de
Catalunya.
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6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL.LABORACIÓ
INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILADEMULS I EL
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY PER A L’ACCÉS
TELEMÀTIC A DADES DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS DE
VILADEMULS PER TRAMITAR AJUTS SOCIALS I EDUCATIUS.
L’advocat assessor adscrit al conveni de protecció de dades subscrit amb el
Consell Comarcal del Pla de l’Estany aconsella completar l’esborrany de proposta
de conveni inclòs dins de l’ordre del dia del Ple.
Es deixa sobre la taula aquest punt, pendents de completar el text de la proposta
de conveni.

7.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PLA DE POLÍTIQUES DE DONES DEL PLA
DE L’ESTANY 2015-2018.L’1 de març de 2010 el Consell Comarcal del Pla de l’Estany va aprovar el Pla de
polítiques de dones del Pla de l’Estany pel termini de quatre anys, 2010-2013,
que va ser prorrogat per tal de donar continuïtat a les accions de promoció de la
igualtat vinculades als objectius del Pla.
En data 26 de gener de 2015, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany va aprovar
un nou Pla de polítiques de dones del Pla de l’Estany 2015-2018, elaborat pels
tècnics del Servei de Benestar Social i amb l’informe de la cap de Programes i
Serveis Comunitaris.
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany ha fet arribar als ajuntaments de la
comarca l’esmentat Pla de polítiques de dones, per tal que, si escau, s’hi puguin
adherir.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilademuls al Pla de polítiques
de dones del Pla de l’Estany redactat pel Servei de Benestar Social del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, pel període 2015-2018.
Segon.- Comunicar aquesta adhesió al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

8.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
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No se’n formulen
9.- MOCIONS I PROPOSICIONS
No se’n formulen
10.- PRECS I PREGUNTES.
10.1.- El Sr. Jaume Ayats pregunta en relació a la fossa de Mas Manosa de
Vilamarí, si la tanca que consta en el projecte és definitiva, perquè el mallat de
la tanca és molt gran i poden passar-hi criatures i animals.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que no s’ha mirat les fotografies del projecte, si
cal es requeriran millores al projecte.
10.2.- El Sr. Jaume Ayats pregunta si encara es transporta aigua en cubes al
dipòsit de Vilafreser.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que sí.
L’Alcaldessa afegeix que continuarà aquesta situació fins que no es resolgui la
situació, estem pendents de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són un quart de nou del vespre, la
Sra. Alcaldessa aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la Corporació,
n’estenc la present acta.
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