ACTA DE LA SESSIÓ
DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: extraordinari
Data: 29 de juny de 2015
Horari: de 19,30 a 20,15 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.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
1.1.- DECRET D’ALCALDIA 19.05.15.A: Acordar l’enderroc de les
construccions situades dins de la zona de 3 metres, al no ser legalitzables.
Concedir a Oranego SL el termini de dos mesos als efectes que procedeixi a
sol.licitar la legalització de les construccions situades fora de l’esmentada zona
de 3 metres.
1.2.- DECRET D’ALCALDIA 19.02.15.B: Atorgar un termini d’un mes per la
neteja de vegetació la finca anomenada Cal Músic de Galliners.
1.3.- DECRET D’ALCALDIA 26.05.15.B: Requerir al Sr. Nicolás Espartaco de
Nicolas Cruz el pagament de la taxa pel subministrament d’aigua potable.
1.4.- DECRET D’ALCALDIA 27.05.15.A: Adjudicar l’arranjament d’una paret a
Vilafreser, per import de 1.620,00€+IVA a Jordi Puigferrer Mayolas.
1.5.- DECRET D’ALCALDIA 02.06.15.A: Autoritzar un campament juvenil al
paratge anomenat Sant Mer entre els dies 1 i 9 de juliol de 2015.
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1.6.- DECRET D’ALCALDIA 04.06.15.A: Atorgar a la Comissió de la Festa
dels Paletes de Banyoles i Comarca una subvenció de 90€ per portar a terme
la 32a edició del Concurs de Paletes de la Comarca del Pla de l’Estany.
1.7.- DECRET D’ALCALDIA 09.06.15.A: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística per l’execució d’activitats sense l’oportuna llicència
municipal a la finca de Mas Refugi de Vilademuls.
1.8.- DECRET D’ALCALDIA 15.06.15.A: Designar les persones facultades per
operar en l’entitat bancària.
1.9.- DECRET D’ALCALDIA 29.06.15.A: Concórrer a la convocatòria de les
subvencions de la campanya “Pla Especial d’Inversions Sostenibles per l’any
2015” de la Diputació de Girona.

2.- PAGAMENTS I FACTURES
EXCAVACIONES I PINTURAS SAU
Treballs pavimentació Orfes

Fact. Núm. 15000186
3.823,60€

SEMIC
Antivirus

Fact. Núm. 011456
62,84€

MIQUEL-ROVIRA SL
Fusteria alumini

Fact. Núm. 1188
370,26€

AUTO TALLER NARCIS
Arranjar vehicle municipal

Fact. Núm. 15342
255,92€

CONSTRUCCIONS PAIRET-NIERGA SL
Canviar desfribilador de lloc i reparar dipòsit aigua

Fact. Núm. 145
1.388,89€

CONSTRUCCIONS PAIRET-NIERGA SL
Desembosar desgüàs WC col.legi

Fact. Núm. 144
67,49€

CONSTRUCCIONS PAIRET-NIERGA SL
Caseta jardiners Sant Esteve de Guialbes

Fact. Núm. 143
164,56€

CONSTRUCCIONS PAIRET-NIERGA SL
Caseta de fusta guarderia El Tractoret

Fact. Núm. 140
282,03€

MATA APARELLATGE ELECTRIC SL
Piles

Fact. Núm. 506003124
24,19€

CASAMITJANA
Arranjar desbrossadora

Fact. Núm. 20152414
32,50€

SALA I ROS SL
Repasar camí dipòsit aigua Vilafreser

Fact. Núm. 40
114,95€
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ASSOCIACIÓ JUVENIL TENIM POCA FEINA
Taller màgia joves municipi

Fact. Núm. 4-2015
450,00€

JOAN MARQUÈS I PALOMERAS
Honoraris direcció obra Museu de la vida rural

Fact. Núm. 11/2015
3.235,54€

COMERCIAL I SERVEIS PORQUERES SL
Tovallola controlmatic

Fact. Núm. 21501575
143,99€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
RSU abril 2015

Fact. Núm. 940150203
1.514,54€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Memòria valorada edifici observatori astronòmic

Fact. Núm. 931150009
620,91€

ASSA
Arranjar xarxa aigua

Fact. Núm. 106
2.644,56€

ASSA
Aforo pou substitut del de Ca la Sausa

Fact. Núm. 105
1.961,26€

GORBS
10 exemplars llibre Fluvià de Joan Carreres

Fact. Núm. U-0025-2015
260,00€

S’aproven per unanimitat .

3.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A)Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Sala Masó, en
nom propi, de data 12/05/2015, per arranjar part del teulat de Can Masó a Sant
Esteve de Guialbes de Vilademuls, expedient OBRA 22/2015.
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 08/06/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud de llicència d’obres per arreglar part del teulat de Can Masó de Sant
Esteve de Guialbes, presentada pel Sr. Josep Sala Masó, entrada en aquest ajuntament el dia 12 de
maig de 2015, registre d’entrada 521.
La sol.licitud es presenta acompanyada de plànol de situació i pressupost.
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1.

L’habitatge de Can Masó de Sant Esteve de Guialbes està situat en sòl urbà, zona 2a de casc
antic, al nucli de Sant Esteve de Guialbes. Les obres que es proposen són arreglar part del teulat,
d’uns 25 m2. Segons pressupost es tracta de substituir la solera existent amb superbisells i
recol.locar les teules amb morter. Aquestes obres es consideren menors.

2.

El pressupost es de 3.225,60 €.

3.

L’informe és favorable, condicionat a:
a.

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, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Josep Sala Masó, en nom propi, de data
12/05/2015, per arranjar part del teulat de Can Masó a Sant Esteve de Guialbes
de Vilademuls, amb un pressupost de 3.225,60€. Tramitada en l’expedient
OBRA 22/2015, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- 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).
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.

B) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Jaume Gili Avellana,
en nom propi, de data 14/05/2015, per col.locar una porta d’entrada a
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l’habitatge anomenat Can Sot a Galliners de Vilademuls, expedient OBRA
23/2015.
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 02/06/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per a col.locar una porta d’entrada a l’habitatge anomenat Can Sot de
Galliners, presentada pel Sr. Jaume Gili Avellana, entrada en aquest ajuntament el dia 14 de maig de
2015, registre d’entrada 528.
La sol.licitud es presenta acompanyada de pressupost.

1.

L’habitatge Can Sot està situat en sòl urbà, al nucli de Galliners, en zona 2a de casc antic. Les
obres consisteixen en col.locar una porta d’entrada de fusta de teca, de dimensions 1,80x2,10 m.
Les obres es consideren menors.

2.

El pressupost és de 750,00 €.

3.

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, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Jaume Gili Avellana, en nom propi, de
data 14/05/2015, per col.locar una porta d’entrada a l’habitatge anomenat Can
Sot a Galliners de Vilademuls, amb un pressupost de 750,00€. Tramitada en
l’expedient OBRA 23/2015, 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.
C) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Maria Batlle
Martín, en nom propi, de data 01/06/2015, per a la reforma interior del Mas
Batlle a Ollers de Vilademuls, expedient OBRA 24/2015.
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 02/06/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per a la reforma interior del Mas Batlle d’Ollers, presentada pel Sr. Josep
Ma Batlle Martín, entrada en aquest ajuntament el dia 1 de juny de 2015, registre d’entrada 574.
La sol·licitud es presenta acompanyada d’una memòria tècnica redactada per l’arquitecta Maria Vicens
Taberner.

1.

Les obres es proposen al Mas Batlle d’Ollers, situat en sòl no urbanitzable, en zona de rústic
general (RG). Les obres es consideren menors. Consisteixen en la reforma interior de vàries
estances de la planta baixa de l’habitatge, que consisteixen en dues habitacions, un bany i una
cuina. El projecte preveu el manteniment de la distribució actual i les obertures exteriors
existents, i no implica canvis en l’estructura de l’edifici. La superfície reformada és de 140,80
m2.

2.

És d’aplicació l’art. 50 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, segons el qual els projectes que
només comportin obres de conservació, d’adequació, de millora o de manteniment d’un ús
existent admès per l’ordenament urbanístic resten únicament subjectes a llicència municipal.

3.

El pressupost és de 8.923,69 €.

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, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Josep Ma Batlle Martín, en nom propi, de
data 01/06/2015, per a la reforma interior del Mas Batlle a Ollers de Vilademuls,
amb un pressupost de 8.923,69€. Tramitada en l’expedient OBRA 24/2015,
salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
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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. Joan Planas Gifra,
en nom i representació de l’entitat USALL SEGLE XXI S.A., de data
01/06/2015, per substituir i ampliar un mur de contenció de terres a la finca del
mas anomenat Cal Teixó a Vilafreser de Vilademuls, expedient OBRA 25/2015.
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 02/06/2015:
“I N F O R M E :

En relació a la sol·licitud de llicència d’obres per substituir i ampliar un mur de contenció de terres
a la finca del mas anomenat Cal Teixó de Vilafreser, presentada pel Sr. Joan Planas Gifra en
representació de USALL SEGLE XXI S.A., entrada en aquest ajuntament el dia 1 de juny de 2015,
registre d’entrada 575.
La sol·licitud es presenta acompanyada de memòria tècnica redactada per l’arquitecte Jordi Bertran.

1.

La finca de Cal Teixó de Vilafreser està situada en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general,
clau RG. Les obres que es proposen són l’enderroc del mur de contenció de terres existent, i
ampliació del mur degut a problemes d’humitats als edificis. El mur es realitzarà amb rocalla.
Les obres es consideren menors.
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2.

El pressupost és de 10.067,60 €.

3.

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, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Joan Planas Gifra, en nom i
representació de l’entitat USALL SEGLE XXI S.A., de data 01/06/2015, per
substituir i ampliar un mur de contenció de terres a la finca del mas anomenat
Cal Teixó a Vilafreser de Vilademuls, amb un pressupost de 10.067,60€, que
s’ajustarà a la memòria tècnica redactada per l’arquitecte Jordi Bertran.
Tramitada en l’expedient OBRA 25/2015, 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.
E) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Joan Alsina Aulet, en
nom propi, de data 08/06/2015, per reparar les goteres de la teulada de Can
Trincalla a Parets de Dalt de Vilademuls, expedient OBRA 27/2015.
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 08/06/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per reparar les goteres de la teulada de Can Trincalla de Parets de Dalt,
presentada pel Sr. Joan Alsina Aulet, entrada en aquest ajuntament el dia 8 de juny de 2015, registre
d’entrada 602.
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La sol·licitud es presenta acompanyada de pressupost i plànol de situació.

1.

Les obres estan situades en sòl no urbanitzable, al nucli rural de Parets de Dalt, clau NR. Les
obres que es proposen són la reparació de les goteres de la teulada Can Trincalla. Les obres
proposades es consideren obres menors.

2.

El pressupost és de 540,00 €.

3.

L’informe és favorable, condicionat a: En el cas que s’hagi de substituir o reparar elements
estructurals, caldrà presentar projecte redactat per un tècnic competent, amb els corresponents
fulls d’assumeix de direcció i designació de coordinació de seguretat i salut. En cas que sigui
necessari la instal.lació de

bastida, caldrà presentar 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 majoria absoluta, amb l’abstenció regidora Eva
Alsina, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Joan Alsina Aulet, en nom propi, de data
08/06/2015, per reparar les goteres de la teulada de Can Trincalla a Parets
d’Empordà de Vilademuls, amb un pressupost de 540,00€. Tramitada en
l’expedient OBRA 27/2015, salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- En el cas que s’hagi de substituir o reparar elements estructurals, caldrà
presentar projecte redactat per un tècnic competent, amb els corresponents
fulls d’assumeix de direcció i designació de coordinació de seguretat i salut. En
cas que sigui necessari la instal.lació de bastida, caldrà presentar projecte de
bastida o documentació equivalent.
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.
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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.
F) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Joaquim Reig Aulet,
en nom i representació de l’entitat BELL EMPORDÀ S.L., de data 08/06/2015,
per enguixar el sostre del garatge i rejuntar parets interiors de Can Maura a
parets de Dalt de Vilademuls, expedient OBRA 28/2015.
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 08/06/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per enguixar el sostre del garatge i rejuntar parets interiors de Can Maura
de Parets de Dalt, presentada pel Sr. Joaquim Reig i Aulet, entrada en aquest ajuntament el dia 8 de
juny de 2015, registre d’entrada 606.
La sol·licitud es presenta acompanyada de pressupost i plànol de situació.

1.

Les obres estan situades en sòl no urbanitzable, al nucli rural de Parets de Dalt, clau NR. Les
obres que es proposen són enguixar el sostre del garatge i rejuntar parets interiors de Can Maura.
Les obres proposades es consideren obres menors.

2.

El pressupost és de 3.006,00 €.

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, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Joaquim Reig i Aulet, en nom i
representació de l’entitat BELL EMPORDÀ S.L., de data 08/06/2015, per
enguixar el sostre del garatge i rejuntar parets interiors de Can Maura a Parets
de Dalt de Vilademuls, amb un pressupost de 3.006,00€. Tramitada en
l’expedient OBRA 28/2015, 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.
G) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. David Martínez
Sànchez, en nom propi, de data 09/06/2015, per canviar la solera del teulat de
Mas Pagès a Galliners de Vilademuls, expedient OBRA 29/2015.
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 15/06/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per canviar la solera del teulat de Mas Pagès de Galliners, presentada pel
Sr. David Martínez Sánchez, entrada en aquest ajuntament el dia 9 de juny de 2015, registre d’entrada
609.
La sol·licitud es presenta acompanyada de pressupost, plànol de situació i croquis.

1.

Les obres estan situades en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general, clau RG. Les obres
que es proposen són canviar la solera del teulat, col.locar aïllament i recol.locar les teules, en una
zona de dimensions 7,5x5 metres, al Mas Pagès de Galliners. Les obres proposades es
consideren obres menors.

2.

El pressupost és de 3.086,00 €.

3.

L’informe és favorable, condicionat a: En el cas que s’hagi de substituir o reparar elements
estructurals, caldrà presentar projecte redactat per un tècnic competent, amb els corresponents
fulls d’assumeix de direcció i designació de coordinació de seguretat i salut. En cas que sigui
necessari la instal.lació de

bastida, caldrà presentar projecte de bastida o documentació

equivalent.”
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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, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. David Martínez Sànchez, en nom propi,
de data 09/06/2015, per canviar la solera del teulat de Mas Pagès a Galliners
de Vilademuls, amb un pressupost de 3.086,00€. Tramitada en l’expedient
OBRA 29/2015, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- En el cas que s’hagi de substituir o reparar elements estructurals, caldrà
presentar projecte redactat per un tècnic competent, amb els corresponents
fulls d’assumeix de direcció i designació de coordinació de seguretat i salut. En
cas que sigui necessari la instal.lació de bastida, caldrà presentar projecte de
bastida o documentació equivalent.
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.

H) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Vilanova
Brugués, en nom i representació del Bisbat de Girona, de data 12/06/2015, per
arreglar tortugada i les teules del ràfec de la façana nord de l’església de
Vilademuls, expedient OBRA 30/2015.
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 15/06/2015:
“I N F O R M E :
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En relació a la sol·licitud de llicència d’obres per arreglar tortugada i les teules del ràfec de la façana
nord de l’església de Vilademuls, presentada pel Sr. Josep Vilanova Brugués en representació del
Bisbat de Girona, entrada en aquest ajuntament el dia 12 de juny de 2015, registre d’entrada 625.
La sol.licitud es presenta acompanyada de plànol de situació i pressupost.

1.

L’església parroquial de Vilademuls està situat en sòl urbà, zona E3 d’equipaments comunitaris,
al nucli de Vilademuls. Les obres que es proposen són arreglar tortugada i les teules del ràfec de
la façana nord de l’església de Vilademuls. Els treballs de reparació es realitzaran amb camió
cistella. Aquestes obres es consideren menors.

2.

El pressupost es de 871,00 €.

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, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Josep Vilanova Brugués, en nom i
representació del Bisbat de Girona, de data 12/06/2015, per arreglar tortugada i
les teules de ràfec de la façana nord de l’església de Vilademuls, amb un
pressupost de 871,00€. Tramitada en l’expedient OBRA 30/2015, 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.
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b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.
I) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Pere Bosch Sala, en
nom propi, de data 30/04/2015, de sol.licitud de rompuda de terreny forestal
que afecta la parcel.la cadastral 80 del polígon 6, subparcel.la a, a la finca el
Puig a Galliners 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 15/06/2015:
“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 80 del polígon 6, subparcel.la a, a la finca el Puig de Vilademuls,
presentada pel Sr. Pere Bosch Sala, entrada en aquest ajuntament el dia 30 d’abril de 2015, registre
d’entrada 493, i documentació complementària del dia 8 de juny de 2015.

1.

Antecedents:
a.

Informe 64/2015 de 4 de maig de 2015: D’acord a la documentació presentada, es
pretén fer la rompuda d’una part de la parcel.la cadastral 80 del polígon 6, subparcel.la
a, de la finca el Puig de Vilademuls, que afecta a 1,5355 ha de terreny, per tal de
destinar-les a conreu de farratges i cereal. L’informe a efectes urbanístics és favorable.
Es sol.licita autorització al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural (DAAM). Es podrà concedir llicència municipal si l’informe del DAAM
és favorable. La rompuda proposada es considera obra menor.

2.

En data 8 de juny de 2015, el promotor presenta la resolució d’autorització de rompuda emesa
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM),
Serveis Territorials a Girona. La resolució és favorable condicionada al compliments de les
condicions que s’hi estableixen.

3.

L’informe a efectes urbanístics és favorable, condicionat al compliment de les condicions
establertes en la resolució del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural (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, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Pere Bosch Sala, en nom propi, de data
30/04/2015, per la rompuda de terreny forestal que afecta la parcel.la cadastral
80 del polígon 6, subparcel.la a, a la finca el Puig a Galliners de Vilademuls.
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Tramitada en l’expedient OBRA 22/2015, 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).
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.

J) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada per la Sra. Dolors Guitart
Romans, en nom propi, de data 14/11/2014, avantprojecte d’ampliació
d’activitat de turisme rural a l’edificació rural existent Mas Guitart a Galliners de
Vilademuls, expedient IIAA 07/2014
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 29/06/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud de l’avantprojecte d’ampliació
d’activitat de turisme rural a l’edificació rural existent Mas Guitart, presentada per la Sra. Dolors
Guitart Romans, entrada en aquest ajuntament el dia 14 de novembre de 2014, registre d’entrada 987,
documentació complementària del dia 27 de maig de 2015, registre d’entrada 561 i del dia 29 de juny de
2015, registre d’entrada 680.
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1.

Antecedents:
a.

Informe urbanístic 39/2014, de data 31/03/2014. S’informa de la tramitació a seguir per
a la legalització de dos nous allotjaments turístics en l’edificació rural Mas Guitart.

b.

Informe urbanístic 155/2014, de data 01/12/2014. Es tramita l’avantprojecte presentat
segons el que determina l’art. 47, 48 i la disposició transitòria quinzena del Text Refós
de la Llei d’Urbanisme.

c.

Informe 80/2015, de data 02/06/2015. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
en sessió de 24 d’abril de 2015 acorda aprovar definitivament la sol.licitud de
legalització d’ampliació de l’activitat de turisme rural al Mas Guitart, i ho comunica a
l’Ajuntament i a la persona interessada (RN: 2015/056404/G).

2.

La propietària sol.licita la corresponent llicència d’obres per a les actuacions descrites en
l’avantprojecte presentat. La casa està situada en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general
(RG). Actualment disposa de llicència d’activitat, expedient IIAA 06-2003, com a residènciacasa de pagès modalitat d’allotjament rural independent. Segons l’avantprojecte presentat, es
sol.licita l’ampliació de l’activitat de turisme rural, amb dos allotjaments més, anomenats
“Gregal” i “Garbí” amb capacitat per dues i quatre persones respectivament, dintre el grup
d’allotjament rurals amb la modalitat de masoveria. L’establiment anomenat masoveria “Gregal”
està situat a la planta baixa de l’edificació existent. L’establiment anomenat masoveria “Garbí”
està situat a la planta semisoterrani de l’edificació existent. Ambdós establiments es situen en
l’edifici preexistent, sense necessitat d’ampliació del mas. Les obres descrites en l’avantprojecte
es consideren menors.

3.

El pressupost és de 48.986,01 €.

4.

L’informe urbanístic per a la legalització de les obres és favorable. Per a l’exercici de l’activitat,
caldrà presentar la comunicació prèvia d’activitat ambiental, acompanyada de la declaració
responsable sobre el compliment dels requeriments exigibles per a l’establiment i exercici de
l’activitat signat pel titular.”

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, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra a la Sra. Dolors Guitart Romans, en nom propi,
de data 14/11/2014, avantprojecte d’ampliació d’activitat de turisme rural a
l’edificació rural existent Mas Guitart a Galliners de Vilademuls, amb un
pressupost de 48.986,01€. Tramitada en l’expedient IIAA 07/2014, salvant el
dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Per a l’exercici de l’activitat, caldrà presentar la comunicació prèvia
d’activitat ambiental, acompanyada de la declaració responsable sobre el
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compliment dels requeriments exigibles per a l’establiment i exercici de
l’activitat signat pel titular.
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.

K) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Ferrer
Bataller, en nom propi, de data 03/06/2015, per reparar el teulat de la galeria de
Can Trull a Orfes de Vilademuls, expedient OBRA 26/2015.
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 29/06/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud de llicència d’obres per reparar el
teulat de la galeria de Can Trull d’Orfes, presentada pel Sr. Josep Ferrer Bataller, entrada en aquest
ajuntament el dia 3 de juny de 2015, registre d’entrada 588, i documentació complementària del dia 18 de
juny de 2015, registre d’entrada 658.
Es presenta memòria tècnica redactada i visada per l’arquitecte tècnic Jordi Serra Gifreu, i els fulls
d’assumeix de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut.
1.

Antecedents: informe 84/2015 de data 8 de juny de 2015. Es requereix documentació
complementària: memòria tècnica redactada per un tècnic competent, i full d’assumeix de
direcció i coordinació de seguretat i salut.

2.

Es presenta la documentació requerida: memòria tècnica redactada per un tècnic competent, i full
d’assumeix de direcció i coordinació de seguretat i salut.

17

3.

L’habitatge de Can Trull d’Orfes està situat en sòl urbà, zona 2b de casc antic, al nucli d’Orfes.
Les obres que es proposen són la reparació de la teulada de la galeria, de 34,25 m2, substituint
els cairats de fusta existent per bigues laminades d’avet, làmina impermeable, aïllament tèrmic i
acabat amb teula àrab. No es modifica cap paràmetre normatiu d’alçada, superfície i volum de
l’edifici existent. Les obres es consideren majors.

4.

El pressupost és de 3.327,75 €.

5.

L’informe és favorable, condicionat a que si s’utilitza 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, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Josep Ferrer Bataller, en nom propi, de
data 03/06/2015, per reparar el teulat de la galeria de Can Trull a Orfes de
Vilademuls, amb un pressupost de 3.327,75€. S’haurà d’ajustar a la
documentació tècnica amb visat núm. V/C.15.0147 de data 18/06/2015 del
Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes tècnics i Enginyers d’Edificació de Girona.
Tramitada en l’expedient OBRA 26/2015, salvant el dret de propietat i sens
perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- 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).
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.
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L) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Llorenç Huguet
Gené, en nom propi, de data 29/06/2015, per posar una canal pluvial d’alumini
color antracita al teulat del Mas Huguet a Terradelles de Vilademuls, expedient
OBRA 32/2015.
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 29/06/2015:
“I N F O R M E :

En relació a la sol·licitud per posar una canal pluvial d’alumini color antracita al teulat del Mas
Huguet de Terradelles, presentada pel Sr. Llorenç Huguet Gené, entrada en aquest ajuntament el dia
19 de juny de 2015, registre d’entrada 662.
La sol·licitud es presenta acompanyada de plànol de situació i pressupost.

1.

Les obres proposades estan situades en sòl urbà, zona 3 de creixement rural. Les obres
consisteixen en col.locar una canal pluvial d’alumini color antracita al teulat del Mas Huguet de
Terradelles. Les obres es consideren menors.

2.

El pressupost és de 2.500,00 €.

3.

L’informe és favorable, condicionat a que en cas que sigui necessari la instal.lació de bastida,
caldrà presentar 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, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Llorenç Huguet Gené, en nom propi, de
data 19/06/2015, per posar una canal pluvial d’alumini color antracita al teulat
del Mas Huguet a Terradelles de Vilademuls, amb un pressupost de 2.500,00€.
Tramitada en l’expedient OBRA 32/2015, salvant el dret de propietat i sens
perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- 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).
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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.
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.

4.- PROPOSTA ATORGAMENT LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
Vista la comunicació de llicència de primera ocupació presentada pel Sr. Ignasi
Arbeloa Carbonell, en nom propi, per la primera ocupació de l’allotjament turístic Mas
Visir del Veïnat de les Barraques a Galliners de Vilademuls.
Vist l'informe favorable de la tècnica municipal de data 22/06/2015, que informa:
“INFORME
En relació amb la sol·licitud de llicència de primera ocupació:
Sol.licitant
Tipus d’obra i/o activitat
Situació

: IGNASI ARBELOA CARBONELL
: Allotjament turístic Mas Visir
: Mas Visir – Veïnat de les Barraques - Vilademuls

Contrastada la visita a l’obra amb la documentació que consta a l’expedient de la llicència d’obra i
d’acord amb el Text Refós de les NNSS, procedeix informar en la forma següent:
- Tipus de sòl

: sòl no urbanitzable

- Zona

: zona de rústic general (RG)

- Tipus d’habitatge

: Habitatge unifamiliar aïllat, per destinar a allotjament rural,
modalitat masoveria

Observacions:
Adjunt a la sol·licitud es presenta el certificat final d’obra i d’habitabilitat, annex al certificat final sobre
modificacions d’obra i el certificat del compliment del programa de control de qualitat visat.
Realitzada una visita a l’obra el dia 15 de juny de 2015 es comprova que s’ajusta als paràmetres generals
del projecte en base al qual es va concedir llicència d’obres. En aquesta visita es comproven els aspectes
urbanístics.
En base a les anteriors procedeix informar la llicència sol·licitada en la forma següent:
X Favorablement, amb les condicions especials següents:
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Desfavorablement, per no ajustar-se a les normes següents:”

De conformitat als articles 90 i 91 del Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

La Junta de Govern Local, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
1.- Atorgar llicència de primera ocupació:
Nº d’Expedient

Sol·licitant

Arquitecte

50/2010

Ignasi
Arbeloa
Carbonell

Ignasi
Arbeloa
Carbonell

Ubicació de les
obres
Mas Visir. Veïnat
de les Barraques.
Galliners

Descripció de
les obres
Allotjament
turístic

2.- Aprovar la liquidació de la taxa per expedició de la llicència,
Taxa:

94,05€

3.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

5.- 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.
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany exerceix, per delegació del Govern de
la Generalitat de Catalunya, competències en matèria d’organització del
transport escolar i de gestió dels menjadors escolars de la comarca.
Que exerceix també, per delegació dels ajuntaments de la comarca, les
competències municipals en matèria de serveis socials bàsics.
Vist el 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.
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La Junta de Govern Local, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la signatura del 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.
Segon.- Facultar l’alcaldia-presidència per la signatura del Conveni.

6.- PROPOSTA RATIFICACIÓ DECRETS ALCALDIA
1.- Decret d’Alcaldia 26.05.15.A: Estimar parcialment les al.legacions
presentades pel Sr. Josep Puignau Alsina i, en conseqüència, deixar sense
efecte el Decret de 18 de maig de 2015, que acorda la suspensió de l’eficàcia
de la llicència. Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Josep Pagès
Poch contra l’acord de Ple de data 28 d’abril de 2015.
La Junta de Govern Local, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 26.05.15.A
2.- Decret d’Alcaldia 10.06.15.A: Aprovar inicialment el projecte “Connexió dels
dipòsits d’aigua de Galliners i Vilamarí, desglossat del pressupost 2ona fase”.
La Junta de Govern Local, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 10.06.15.A.

3.- Decret d’Alcaldia 16.06.15.A: Sol.licitar una subvenció al Hoble. Conseller
del Departament de Territori i Sostenibilitat per import de 35.000,00€. Sol.licitar
a la Diputació de Girona, Presidència, una subvenció per import de 35.000,00€.
La Junta de Govern Local, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 16.06.15.A.

7.- PROPOSTA ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES I NORMATIVA PROJECTE
“REFORMA I AMPLIACIÓ DE CAL SECRETARI COM A MUSEU DE LA
VIDA RURAL I ESPAI D’USOS MÚLTIPLES.
Actuació PUOSC 2011, número d’actuació 2011/1593, amb el títol “Reforma i
ampliació de cal Secretari com a museu de la vida rural i espai d’usos múltiples.
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La Junta de Govern Local, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el programa esmentat per finançar
l’obra descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i
tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar com a director de
l’obra: arquitectes Josep Callís Figueres i David Mares Ylla
Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva
execució.
Quart.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis,
així com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries
per a l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.

8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE CERTIFICACIONS D’OBRA:
1.- Connexió dels dipòsits d’aigua dels nuclis de Galliners i Vilamarí, 1a fase:
-

Certificació núm. 1 per import de 28.495,26€.
Certificació núm. 2 per import de 28.920,73€

La Junta de Govern Local, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar les certificacions núm. 1 i núm. 2.

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

Certificació núm. 1 per import de 4.359,39€
Certificació núm. 2 per import de 6.097,60€

La Junta de Govern Local, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar les certificacions núm. 1 i núm. 2.
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3.- Reforma i ampliació de Cal Secretari com a museu de la vida rural i espai
d’usos múltiples:
-

Certificació núm. 1 per import de 31.825,77€

La Junta de Govern Local, amb assistència de tots els membres de dret, per
unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1.
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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