ACTA DE LA SESSIÓ
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: Ordinària
Data: 19 d’octubre de 2015
Horari: de 19,15 a 19,55 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 L’ACTA DE DATA 28/09/2015.
Les actes s’aproven per unanimitat sense cap esmena.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 29.09.15.A: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística obres sense llicència al Mas Oliver de Sant Esteve de
Guialbes.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 02.10.15.A: Requerir deute taxa subministrament
aigua i cànon .

3.- PAGAMENTS I FACTURES
BALLELL
Material per la piscina casal d'estiu.

Fact. Núm. 37815
59,94€

JOSEP CALLIS FIGUERES
Projecte museologia 1r pagament

Fact. Núm. 9/2015
3.630,00€

2 SIS ARQUITECTES SC

Fact. Núm. 11/2015
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Direcció obra Museu de la vida rural

4.757,54€

CAN MATEU
Sobres

Fact. Núm. 15100002
200,86€

JOAN MARQUES
Direcció obra Museu de la vida rural

Fact. Núm. 22/2015
3.235,54€

AUTO TALLER NARCIS
Reparar vehicle municipal

Fact. Núm. 15625
323,19€

ÀRIDS JAUME COLOMER SL
Gabions carretera Orfes

Fact. Núm. 15000311
18.196,08€

CASAMITJANA
Arranjar desbrossadora

Fact. Núm. 20154139
95,30€

SIGRAV
Trofeu motos antigues

Fact. Núm. 150333
48,10€

INSTAL.LACIONS POUS
Treballs butlleti electric

Fact. Núm. 1210/A
435,60€

JOAN MACAU I FONT
Informe geotècnic

Fact. Núm. 003-GT-661-09-15
1.656,50€

INTERACTIU
Domini vilademuls.com

Fact. Núm. 1008214
24,20€

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A)Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Llovera i
Llorens, en nom i representació de l’entitat SAT Agrupació Fluvià, de data
17/07/2015 amb registre d’entrada 737, pel trasllat de la sala de munyir a
cobert existent a la granja de vaques de llet SAT Fluvià a Orfes de Vilademuls,
expedient OBRA 34/2015.
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 05/10/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud del projecte de trasllat de la sala de
munyir a cobert existent a la granja de vaques de llet SAT Fluvià d’Orfes, presentada pel Sr. Josep
Llovera i Llorens en representació de l’entitat SAT Agrupació Fluvià, entrada en aquest ajuntament el
dia 17 de juliol de 2015, registre d’entrada 737, i documentació complementària del dia 24 de
setembre de 2015, registre d’entrada 946.
La sol.licitud es presenta acompanyada de projecte redactat i signat per l’enginyer tècnic agrícola
Jacint Pinsach i Guàrdia.
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1.

Antecedents: informe 121/2015, de data 14 de setembre de 2015.
a.

L’explotació ramadera de la SAT Agrupació Fluvià d’Orfes és una explotació existent
bovina que està situada en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general (RG). El nucli
urbà més proper, Orfes, està situat a uns 750 metres. Disposa de llicència ambiental per
Decret d’Alcaldia 21.05.07.A, fins a una capacitat productiva màxima de 235 places de
vaquí de llet, 137 places de vaquí de cria i 30 places de vaquí de reposició. El total
d’URPs són 235.

b.

L’objecte del projecte presentat és el d’efectuar una millora de l’activitat mitjançant el
trasllat de la zona de munyida a una nau existent, renovant totalment el sistema de
munyida instal.lant una sala de munyir rotativa. El cobert on es vol instal.lar la nova
sala de munyir té una superfície de 845 m2, dels quals uns 330 m2 serien la nova sala
de munyir i sala d’espera. És el cobert anomenat magatzem 2 de l’explotació bovina
existent. La resta de superfície es destinaria a la sala de tancs de refrigeració de la llet,
una zona de vedells de cria, una infermeria i un magatzem. Aquest canvi d’ús no
comporta augment de la càrrega ramadera preexistent, ni augment de la superfície total
construïda de l’explotació, que és de 6.940 m2.

c.

La normativa aplicable actualment per a les explotacions ramaderes és la Modificació
de l’article 171 de les Normes Subsidiàries al terme municipal de Vilademuls, de 16 de
febrer de 2012, publicada al DOGC núm. 6077, de 29 de febrer de 2012. És d’aplicació
l’article 14 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’urbanisme, que modifica l’article 49 del text refós de la LU, en el seu punt 2 i 3.

"2. Els projectes de noves construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera o, en general, rústica,
si superen els llindars que estableixen el planejament territorial i l’urbanístic, llevat del supòsit de l’incís
final de l’apartat 3, s’han de sotmetre a l’informe de la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui, que
regula l’article 50.1, amb els mateixos efectes vinculants. Aquest informe s’ha de referir als aspectes de
legalitat dels projectes i a l’estudi d’impacte i integració paisatgística de la nova construcció que el
promotor del projecte ha de presentar.
"3. En el cas de projectes que comportin l’establiment o l’ampliació d’activitats ramaderes, s’han de
sotmetre a informació pública per un termini de vint dies i a l’informe del departament competent en
matèria de ramaderia relatiu al compliment dels requisits de distàncies establerts per la normativa sobre
ordenació ramadera. La llicència corresponent només es pot atorgar si aquest informe és favorable. En el
cas que aquests projectes superin els llindars a què fa referència l’apartat 2, aquest informe i el projecte
tramitat s’han d’aportar conjuntament amb la sol·licitud de l’informe corresponent de la comissió
territorial d’urbanisme que pertoqui. Tanmateix, els projectes relatius a activitats ramaderes
preexistents que, sense incrementar la capacitat productiva de les instal·lacions, només comporten
obres per a adaptar aquestes instal·lacions a les exigències derivades de la legislació aplicable en
matèria de ramaderia no requereixen els informes esmentats, sinó que resten subjectes únicament a
llicència municipal."
d.

Es requereix el següent: “cal presentar documentació complementària per poder
determinar quina és la tramitació necessària i la necessitat o no de sotmetre el projecte
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presentat a l’informe de la comissió territorial d’urbanisme de Girona, cal presentar
documentació complementària on s’indiqui i es certifiqui, si és el cas, que es tracta
únicament d’obres per a adaptar les instal.lacions a les exigències derivades de la
legislació aplicable en matèria de ramaderia. Si és així el projecte restarà subjecte
únicament a llicència municipal.”
2.

El promotor presenta un informe del cap de l’Oficina Comarcal del Pla de l’Estany del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de data 16 de setembre de 2015, en
relació al projecte tècnic pel trasllat de la sala de munyir a un cobert existent a l’explotació
ramadera anomenada Agrupació Fluvià, en el que exposa que aquesta adaptació és per donar
compliment a la normativa de benestar animal d’acord amb el que estableix l’article 6.11 del
Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes. L’adaptació de les
instal.lacions a la normativa de benestar animal que mantinguin la capacitat productiva
autoritzada per l’òrgan ambiental es consideren com a modificacions no substancials (d’acord
amb la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats).

3.

Vist l’informe del DARP presentat, es pot considerar que es tracta d’obres per a adaptar les
instal.lacions a les exigències derivades de la legislació aplicable en matèria de ramaderia i per
tant el projecte està subjecte únicament a llicència municipal.

4.

Les obres consisteixen en l’adequació interior realitzant paviments nous, murets de separació,
revestiments verticals, tanques interiors, menjadores, instal.lació d’aigua, elèctrica i de
desaigües. Les obres es consideren menors.

5.

El pressupost és de 63.928,00 €.

6.

L’informe urbanístic 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 Llovera i Llorens, en nom i
representació de l’entitat SAT Agrupació Fluvià, de data 17/07/2015, pel trasllat
de la sala de munyir a cobert existent a la granja de vaques de llet SAT Fluvià a
Orfes de Vilademuls, amb un pressupost de 63.928,00€, que s’haurà d’ajustar
al projecte redactat i signat per l’enginyer tècnic agrícola Jacint Pinsach i
Guàrdia, de data juliol 2015. Tramitada en l’expedient OBRA 34/2015, 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.
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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 pels Srs. Manel i Margot
Riera Moreno, en nom propi, de data 25/09/2015 amb registre d’entrada 949,
de restauració de la bassa de Can Tarrés a Ollers de Vilademuls, expedient
OBRA 37/2015.
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 29/09/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol.licitud de les obres de restauració de la bassa de Can Tarrés, presentada pels Srs.
Manel i Margot Riera Morena, entrada en aquest ajuntament el dia 25 de setembre de 2015, registre
d’entrada 949.
La sol·licitud es presenta acompanyada de descripció de les obres, factura de les obres i fotografies.
1.- Antecedents: informe 107/2015 de data 20 de juliol de 2015, segons el qual es requeria que el
promotor sol.licités llicència d’obres per a la construcció d’una piscina.
2.- El promotor, segons documentació presentada, exposa que les obres realitzades són únicament les de
restauració d’una bassa existent. Adjunta fotografies aèries de l’any 1996 on ja hi havia la bassa, i la
factura del contractista que va realitzar les obres d’arranjament. Les obres que s’han realitzat són per a
sol.lucionar els problemes d’estanqueïtat i d’intal.lació d’un sistema de filtració. Les obres realitzades es
consideren menors.
3.- El pressupost de les obres executades és de 5.211,00 €.
4.- L’informe urbanístic 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:
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Primer.- Atorgar llicència d’obra als Srs. Manel i Margot Riera Moreno, en nom
propi, de data 25/09/2015, de restauració de la bassa de Can Tarrés a Ollers
de Vilademuls, amb un pressupost de 5.211,00€. Tramitada en l’expedient
OBRA 37/2015, 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.

C) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Jordi Ginabreda i
Felip, en nom i representació de Mas Vidal SCP, de data 14/09/2015 amb
registre d’entrada 895, de millora agrícola de la finca del polígon 11 parcel.la 22
del cadastre de rústica de Vilademuls, expedient OBRA 46/2015.
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 02/10/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud de la millora agrícola de la finca del polígon11 parcel.la 22 del cadastre de
rústica, presentada pel Sr. Jordi Ginabreda Felip, entrada en aquest ajuntament el dia 14 de setembre de
2015, registre d’entrada 895.
La sol·licitud es presenta acompanyada d’una memòria redactada de memòria descriptiva, plànol
topogràfic i seccions de l’estat actual i final.

1.- Segons la memòria presentada la millora agrícola afecta a la parcel.la 22 del polígon 11 del cadastre
de rústica. L’àmbit on es preveu l’actuació està situat en zona de sòl no urbanitzable, zona de rústic
general, clau RG.
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2.- La millora agrícola consisteix en l’aportació i estesa de terres en un camp existent, per tal d’aconseguir
una pendent uniforme, que en cap cas superarà el 9 % de desnivell. Les cotes del perímetre es mantenen i
no es varien les escorrenties naturals. Únicament s’omplirà la part central del camp amb uns 1.200 m3 de
terres d’aportació. Les obres es consideren menors.
3.- El pressupost és de 1.000,00 €.
4.- L’informe urbanístic 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. Jordi Ginabreda i Felip, en nom i
representació de Mas Vidal SCP, de data 14/09/2015, de millora agrícola de la
finca del polígon 11 parcel.la 22 del cadastre de rústica de Vilademuls, amb un
pressupost de 1.000,00€. Tramitada en l’expedient OBRA 46/2015, 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.
D) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Pairet Prat, en
nom propi, de data 22/07/2015 amb registre d’entrada 757, per construir una
piscina de 6x3 metres a Can Pairet a Terradelles de Vilademuls, expedient
OBRA 38/2015.
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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 19/10/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud per construir una piscina de 6x3 metres a
Can Pairet de Terradelles, presentada pel Sr. Josep Pairet Prat, entrada en aquest ajuntament el dia 22
de juliol de 2015, registre d’entrada 757, i documentació complementària del dia 5 d’octubre de
2015, registre d’entrada 980.
La sol·licitud es presenta acompanyada de pressupost i plànol de situació. Posteriorment es
presenta projecte tècnic visat per l’enginyer tècnic industrial Jordi Costa Padrès i els corresponents
fulls d’assumeix de direcció i coordinació de seguretat i salut.
1.- Antecedents: informe 109/2015 de 27 de juliol de 2015. Es requeria projecte tècnic redactat i visat per
un tècnic competent i el corresponent full d’assumeix de direcció d’obres i coordinació de seguretat i
salut.
2.- L’habitatge de Can Pairet de Terradelles està situat en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general,
clau RG. Les obres proposades són la construcció d’una piscina de polièster de 8,50x3,7 metres, i
fondària 1,50 metres. Les obres es consideren majors.
3.- El pressupost és de 8.820,50 €.
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. Josep Pairet Prat, en nom propi, de data
22/07/2015, per construir una piscina de 6x3 metres a Can Pairet a Terradelles
de Vilademuls, amb un pressupost de 8.820,50€. Tramitada en l’expedient
OBRA 38/2015, 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.
5.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
D’UNA BASTIDA
Vista la sol.licitud d’ocupació de via pública per a una bastida de les obres per
arranjar el teulat de Can Masó a Sant Esteve de Guialbes de Vilademuls,
presentada pel Sr. Josep Sala Masó en data 22 de setembre de 2015, amb
registre d’entrada 937. Expedient OBRA 22/2015.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 29/09/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol.licitud d’ocupació de via pública per a una bastida de les obres per arranjar el teulat de
Can Masó de Sant Esteve de Guialbes, presentada pel Sr. Josep Sala Masó, entrada en aquest
ajuntament el dia 22 de setembre de 2015, registre d’entrada 937.
La sol.licitud es presenta acompanyada de croquis de la bastida i certificat d’homologació i de
descripció de les característiques tècniques i de muntatge.
1.- La bastida que es vol instal.lar és per a les obres d’arranjament de part del teulat de Can Masó de Sant
Esteve de Guialbes, situades en sòl urbà, zona 2a de casc antic, expedient d’obres 22/2015.
2.- La taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic ve determinada per l’ordenança de la “Taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal.lacions anàlogues”. Segons l’article 6, és d’aplicació la tarifa tercera,
d’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals, estintols, bastides, tanques, etc. (5 € per
cada element i setmana). Segons la documentació presentada el temps de duració és de 2 setmanes, i el
nombre d’elements que ocupen la via pública és de 3.
3.- L’informe urbanístic és favorable. “

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar autorització d’ocupació de via pública per la instal·lació d’una
bastida per arranjar el teulat de Can Masó a Sant Esteve de Guialbes de
Vilademuls, pel termini sol·licitat de dos setmanes, expedient OBRA 22/2015.
Segon.- Liquidar la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues, per import de 30,00€.
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Tercer.- Notificar aquests acords a la persona interessada.

6.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE CONCESSIÓ
MUNICIAL DE ROMPUDA DE TERRENY FORESTAL

DE

LLICÈNCIA

Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Torrent Baus, en
nom propi, de data 20/04/2015, de sol.licitud de rompuda de terreny forestal
que afecta la parcel.la cadastral 71 del polígon 14, a la finca del Mas la Torre a
Vilafreser de Vilademuls.
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 29/09/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud de rompuda de terreny forestal que
afecta la parcel.la cadastral 71 del polígon 14 a la finca del Mas la Torre de Vilafreser, presentada pel Sr.
Josep Torrent Baus, entrada en aquest ajuntament el dia 20 d’abril de 2015, registre d’entrada 450, i
documentació complementària del dia 13 d’agost de 2015, registre d’entrada 829.
1.- Antecedents: informe 63/2015 de 27 d’abril de 2015. Es va condicionar la llicència municipal de la
rompuda proposada a l’obtenció de l’informe favorable del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
2.- En data 13 d’agost de 2015, RE. 829, té entrada a l’Ajuntament la resolució de la rompuda, expedient
número 2015STGIRROM0488, la qual és favorable, condicionada al compliment de les condicions
exposades en la resolució.
3.- L’informe urbanístic per a la concessió de la llicència municipal és favorable, condicionat al
compliment de les condicions exposades en la resolució del DAAM.”

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 municipal sol.licitada pel Sr. Josep Torrent Baus, en
nom propi, de data 20/04/2015, per la rompuda de terreny forestal que afecta la
parcel.la cadastral 71 del polígon 14, a la finca del Mas la Torre a Vilafreser de
Vilademuls. Salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Compliment de les condicons establertes en la resolució del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM).
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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.
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRA:
1.- Reforma de l’Ajuntament de Vilademuls 2a fase:
-

Certificació núm. 6 per import de 1.709,94€

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 6.

2.- Reforma i ampliació de Cal Secretari com a museu de la vida rural i espai
d’usos múltiples:
-

Certificació núm. 5 per import de 33.682,47€

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 5.
8.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ D’INSTAL.LACIÓ D’UN CONTENIDOR
METÀL.LIC.
Vista la sol.licitud per a instal.lar un contenidor metàl.lic mòbil per a guardar
eines a la finca del polígon 7, parcel.la 239 del cadastre de rústica de
Vilademuls, presentada pel Sr. Enric Bigas Gámez, entrada en el registre de
l’ajuntament el dia 02/10/2015, amb número 975.
Vist l’informe desfavorable de la tècnica municipal de data 19/10/2015,
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per a instal.lar un contenidor metàl.lic mòbil per a guardar eines a la finca del
polígon 7, parcel.la 239, presentada pel Sr. Enric Bigas Gámez, entrada en aquest ajuntament el dia 2
d’octubre de 2015, registre d’entrada 975.
La sol·licitud es presenta acompanyada de plànol de situació.

1.- Segons la sol.licitud es proposa la instal.lació d’un contenidor metàl.lic mòbil per a guardar les eines
de desbrossar. El contenidor es proposa a la finca del polígon 7, parcel.la 239.
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2.- La finca està situada en sòl no urbanitzable, en zona de protecció forestal, clau PF. Ve regulada pels
articles 183 a 189 del text refós de les NNSS. La instal.lació d’un contenidor metàl.lic en zona forestal no
és una actuació permesa per la normativa urbanística municipal ni per la Llei d’Urbanisme.
3.- L’informe urbanístic és desfavorable.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Denegar al Sr. Enric Bigas Gámez, la sol.licitud per a instal.lar un
contenidor metàl.lic mòbil per a guardar eines a la finca del polígon 7, parcel.la
239 del cadastre de rústica de Vilademuls en base a l’informe tècnic.
Segon.- Notificar aquesta sol.licitud a la persona interessada.
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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