ACTA DE LA SESSIÓ
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: Ordinària
Data: 28 de setembre de 2015
Horari: de 19,00 a 19,25 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 14/09/2015.
Les actes s’aproven per unanimitat sense cap esmena.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 10.09.15.A: Acceptar subvenció Diputació de
Girona dins de la campanya Del Pla a l’Acció 2015.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 14.09.15.A: Concórrer en la convocatòria de la
Diputació de Girona de subvencions per a despeses de funcionament de les
llars d’infants de titularitat municipal curs 2014-2015.
2.3.- DECRET D’ALCALDIA 18.09.15.A: Autoritzar el servei de transport
escolar línia 6P, destinació el CEIP de Sant Esteve de Guialbes, curs acadèmic
2015-2016.

3.- PAGAMENTS I FACTURES
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ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE
Sardanes 11/09/2015

Fact. Núm. A002798
830,00€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
RSU agost 2015

Fact. Núm. 940150408
2.119,61€

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A)Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Marisch i
Ferrer, en nom propi, de data 21/09/2015 amb registre d’entrada 919, per
desplaçar una tanca de pals de fusta i filat a la finca Mas Santa Candia a Olives
de Vilademuls, expedient OBRA 50/2015.
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 21/09/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per desplaçar una tanca de pals de fusta i filat a la finca del Mas Santa Candia
d’Olives, presentada pel Sr. Josep Marisch Ferrer, entrada en aquest ajuntament el dia 21 de setembre
de 2015, registre d’entrada 919.
La sol.licitud es presenta acompanyada de pressupost i plànol de situació.
1.

Segons la sol.licitud es preveu retirar i recol.locar una tanca de pals de fusta i filat metàl.lic dins
la propietat del Sr. Josep Marisch, a la finca de Santa Candia. La finca de Santa Candia i la zona
de la tanca estan situats en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general, clau RG. Les obres es
consideren menors.

2.

El pressupost és de 350,00 €.

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 Marisch i Ferrer, en nom propi, de
data 21/09/2015, per desplaçar una tanca de pals de fusta i filat a la finca Mas
Santa Candia a Olives de Vilademuls, amb un pressupost de 350,00€.
Tramitada en l’expedient OBRA 50/2015, 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.
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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’ATORGAMENT D’UNA LLICÈNCIA INNÒCUA
Vista la sol·licitud de data 21/09/2015 presentada per la Sra. Mònica Enero
Asensio, en nom propi, per l’exercici d’una activitat consistent en la tinença com
a màxim de 05 cavalls al Mas Mir a Sant Esteve de Guialbes de Vilademuls.
Tramitada en l’expedient activitats 06/2015.
La tècnica municipal en data 21/09/2015 ha emès el següent informe:
“I N F O R M E :
En relació a la comunicació per a la ubicació de 5 cavalls com a màxim a la finca de Mas Mir,
presentada per la Sra. Mònica Enero Asensio, entrada en aquest ajuntament el dia 21 de setembre de
2015, registre d’entrada 926.
La sol.licitud es presenta acompanyada de la memòria simplificada per al Registre d’Explotacions
ramaderes del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.
1.- Segons la sol.licitud es preveu la ubicació de cinc èquids com a màxim a la finca de Mas Mir, que està
situada en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general (RG). Els cavalls es preveuen ubicar en uns
estables existents.
2.- La ubicació de fins a cinc cavalls a la finca es considera una activitat innòcua, no regulada per la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
3.- L’informe a efectes urbanístics és favorable. “

Atès que l’activitat no està inclosa en cap dels annexos de la Llei 20/2009, de 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, de conformitat a
la normativa aplicable, art. 92 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Atorgar llicència a la Sra. Mònica Enero Asensio per l’exercici d’una
activitat consistent en la tinença com a màxim de cinc cavalls al Mas Mir a Sant
Esteve de Guialbes de Vilademuls. Tramitada en l’expedient activitats 06/2015.
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRA:

1.- Reforma de l’Ajuntament de Vilademuls 2a fase:
-

Certificació núm. 5 per import de 2.458,56€

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 5.

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

Certificació núm. 4 per import de 20.415,64€

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 4.
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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