ACTA DE LA SESSIÓ
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: Ordinària
Data: 25 de juliol de 2016.
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

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 11/07/2016.
L’acta s’aprova per unanimitat sense cap esmena.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA

2.1.- DECRET D’ALCALDIA 06.07.16.A: Autoritzar modificació de crèdits per
execució obra connexió dipòsits 2a fase.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 12.07.16.A: Sol.licitar a la Diputació de Girona
una subvenció exclosa de concurrència pública de 50.000,00€, obres xarxa
aigua.
2.3.- DECRET D’ALCALDIA 15.07.16.A: Autoritzar modificació de crèdits,
consistent en incorporació de romanents de crèdit de la liquidació del
pressupost 2015 i augment de previsions.
2.4.- DECRET D’ALCALDIA 19.07.16.A: Adjudicar l’adquisició del vehicle
municipal Nissan per import de 17.818,64€ + IVA.
2.5.- DECRET D’ALCALDIA 20.07.16.A: Concórrer a la línia de subvencions
per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC període
2016-2017.

3.- PAGAMENTS I FACTURES
ASSA HIDRAULICA I ELECTRICITAT SL
Arranjament xarxa aigua

Fact. núm. 124
4.466,75€

ASSA HIDRAULICA I ELECTRICITAT SL
Arranjament xarxa aigua

Fact. núm. 90
3.946,52€

ASSOCIACIÓ JUVENIL TENIM POCA FEINA
Taller màgia per als Joves del municipi

Fact. núm. 3-2016
550,00€

SGAE
Sardanes 31/01/2016

Fact. núm. 27713151
48,59€

IGEOTEST
Informe xarxa aigua

Fact. núm. 16000050
1.267,54€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Memòria valorada

Fact. núm. 931160035
712,50€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Memòria valorada

Fact. núm. 931160034
975,00€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Memòria valorada

Fact. núm. 931160033
487,50€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Memòria valorada

Fact. núm. 931160036
262,50€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY

Fact. núm. 931160032

Memòria valorada

750,00€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
RSU juny 2016

Fact. núm. 940160283
1.622,93€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Manteniment EDARS

Fact. núm. 940160332
2.330,81€

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada per la Sra. Ma Carme Pagès
Jordà, en nom propi, de data 06/07/2016 amb registre d’entrada 561, per
rejuntar les parets de les façanes del Mas Salleres de Vilademuls, expedient
OBRA 45/2016.
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 25/07/2016:

“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud de les obres per rejuntar les parets de les façanes del Mas Salleres,
presentada per la Sra. Ma Carme Pagès Jordà, entrada en aquest ajuntament el dia 6 de juliol de 2016,
registre d’entrada 562.
La sol·licitud es presenta acompanyada del pressupost.

1.

El Mas Salleres està situat en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general (RG). Les obres que
es proposen són rejuntar les parets de les façanes. Aquestes obres es consideren menors.

2.

El pressupost és de 7.100,00 €.

3.

L’informe és favorable condicionat a que el rejuntat sigui de color clar, de morter de calç o
similar. Si per a les obres és necessari la utilització de bastida caldrà presentar la documentació
necessària per a la seva instal.lació (projecte de bastida o documentació equivalent). “

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 a la Sra. Ma Carme Pagès Jordà, en nom
propi, de data 06/07/2016, per rejuntar les parets de les façanes del Mas
Salleres de Vilademuls, amb un pressupost de 7.100,00€. Tramitada en
l’expedient OBRA 45/2016, salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- El rejuntat sigui de color clar, de morter de calç o similar.
2.- Si per a les obres és necessari la utilització de bastida caldrà presentar la
documentació necessària per a la seva instal.lació (projecte de bastida o
documentació equivalent).
3.- 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.
4.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
5.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
6.- 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 DE MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2016
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,
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 20 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:
ACORDA:
Primer.- Donar suport al Correllengua 2016 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.
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a 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.
Tercer.- 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.
Quart.- 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

