ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA DOTZE DE GENER DE DOS MIL DEU.
Vilademuls, dotze de gener de dos mil deu, es reuneixen a la Sala de Sessions
de la Casa Consistorial sota la presidència de l’Alcaldia-Presidència, la Sra.
Dolors Rovirola i Coromí, i amb l’assistència dels següents regidors.
Sr. Narcís Martí i Burch
Sra. Irene Mesas Martínez
Assisteix, amb veu i sense vot el regidor Sr. Josep Bosch Bardera, i el Sr. Jordi
Ginabreda Felip.
Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Boet Serra, que dóna fe d’aquest acte.
Essent dos quarts de vuit del vespre, es passa tot seguit a tractar els
assumptes prèviament fixats en l’ordre del dia corresponent.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Llegida pel Secretari l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local de data
21/12/2009, és aprovada per unanimitat, sense cap esmena.

2.- PAGAMENTS I FACTURES
CAN VICENS SCP
Treballs davant pavelló Vilamarí

Fact. Núm. 46
347,70€

AUTOCARS SOLÀ
Girona-Galliners-Girona

Fact. Núm. 9374
160,50€

GRAFICOLOR BANYOLES
500 calendaris 2010

Fact. Núm. 2.420
2.500,21€

MAS PAGES GOLF
Jornada golf 22/11/2009

Fact. Núm. 144
203,00€

F. VILA
Treure i tractament neumàtics

Fact. Núm. 341/1088
396,00€

INSTAL.LACIONS POUS

Fact. Núm. A/124
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Treballs lampisteria

204,62€

CAN MATEU
Sobres

Fact. Núm. A-9652
148,48€

CAN MATEU
Folis

Fact. Núm. B-6791
81,00€

AUTO TALLER NARCIS
Arranjar vehicle municipal

Fact. Núm. 9636
401,64€

CONSELL COMARCAL PLA DE L’ESTANY
RSU, octubre 2009

Fact. Núm. 442
1.181,25€

CONSELL COMARCAL PLA DE L’ESTANY
Assessorament urbanístic 1 semestre 2009

Fact. Núm. 423
5.735,02€

CONSELL COMARCAL PLA DE L’ESTANY
Projecte ordenació nucli Terradelles

Fact. Núm. 430
3.647,05€

CONSELL COMARCAL PLA DE L’ESTANY
Projecte pavimentació carrer nucli Orfes

Fact. Núm. 429
2.678,12€

CONSELL COMARCAL PLA DE L’ESTANY
Projecte pavimentació plaça Galliners

Fact. Núm. 428
4.682,54€

3.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A) Vista la sol·licitud de pròrroga per finalitzar les obres autoritzades a la Sra.
Dolors Reixach Burcet mitjançant Decret d’Alcaldia 29/11/2005, en nom propi,
expedient OBRA 87/2009, per a la reforma parcial de l’habitatge anomenat Can
Xiquet 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 11/01/2010.
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud de pròrroga de llicència d’obres del
projecte de reforma parcial de l’habitatge de Can Xiquet de Galliners, presentada per la Sra. Dolors
Reixach Burset, entrada en aquest ajuntament el dia 30 de gener de 2009, registre d’entrada 102, i
documentació complementària del dia 30 de desembre de 2009, registre d’entrada 1253.
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1.

Les obres estan situades en sòl urbà, zona 2a de casc antic, al nucli de Galliners. Es va concedir
llicència d’obres per Decret de l’Alcaldia de 29 de novembre de 2005. La llicència es va
notificar el 6 de març de 2006, per tant va caducar el dia 7 de març de 2009. La documentació
que s’adjunta es presenta fora de termini, per la qual cosa no és procedent d’atorgar pròrroga,
sinó que es tracta d’una nova llicència d’obres.

2.

Les obres consisteixen en la nova distribució segons plànols de les obres realment executades i
en la col·locació d’un portal de fusta. Les obres es consideren menors.

3.

El pressupost és de 6.366,64 €.

4.

L’informe és favorable. La llicència d’obres s’atorga salvant el dret de propietat i sens perjudici
a tercers.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra a la Sra. Dolors Reixach Burset, en nom
propi, per a obres complementàries (nova distribució segons plànols de les
obres realment executades i la col·locació d’un portal de fusta), a la reforma
parcial de l’habitatge Can Xiquet a Galliners de Vilademuls, amb un pressupost
de 6.366,64€. Tramitada en l’expedient OBRA 87/2009, 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.
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B) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Llovera
Llorens, en nom propi, de data 09/12/2009, per construir un bany, repicar
parets i enrajolar els terres de Can Llovera a Orfes de Vilademuls, expedient
OBRA 83/2009.
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 11/01/2010.
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud per construir un bany, repicar parets i
enrajolar els terres de Can Llovera, presentada pel Sr. Josep Llovera Llorens, entrada en aquest
ajuntament el dia 9 de desembre de 2009, registre d’entrada 1192, i documentació complementària
del dia 8 de gener de 2010, registre d’entrada 6.
La sol·licitud es presenta acompanyada de croquis.
1.

Les obres estan situades en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general (RG). Les obres es
consideren menors. Consisteixen en construir un bany complet, repicar parets i enrajolar els
terres de Can Llovera.

2.

És d’aplicació l’art. 50 del Decret Legislatiu 1/2005, 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.

Es presenta croquis de les obres.

4.

El pressupost és de 11.900,00 €.

5.

L’informe és favorable.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Josep Llovera Llorens, en nom propi,
per construir un bany, repicar parets i enrajolar els terres de Can Llovera a
Orfes de Vilademuls, amb un pressupost de 11.900,00€. Tramitada en
l’expedient OBRA 83/2009, 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 Ma. Queralt
Castellà, en nom propi, de data 11/12/2009, per treure la caseta de plàstic dels
filtres de la piscina i fer-la d’obra a Ca l’Olivera a Olives de Vilademuls,
expedient OBRA 84/2009.
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 11/01/2010.
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud per treure la caseta de plàstic dels filtres
de la piscina i fer-la d’obra a Ca l’Olivera, presentada pel Sr. Josep M Queralt Castellà, entrada en
aquest ajuntament el dia 11 de desembre de 2009, registre d’entrada 1208, i documentació
complementària del dia 11 de gener de 2010.
1.

Les obres estan situades en sòl no urbanitzable, en zona de nucli rural (NR) del veïnat de Dalt
d’Olives. Les obres es consideren menors. Consisteixen treure la caseta de plàstic dels filtres de
la piscina i construir-la d’obra, de dimensions 1,20x1,50x1,70 m.

2.

Es presenta plànol de situació de la caseta respecte de la piscina i de la finca. La caseta es situarà
a 3,00 del perímetre de la finca.

3.

El pressupost és de 1.150,00 €.

4.

L’informe és favorable.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Josep M. Queralt Castellà, en nom
propi, per treure la caseta de plàstic dels filtres de la piscina i fer-la d’obra a Ca
l’Olivera a Olives de Vilademuls, amb un pressupost de 1.150,00€. Tramitada
en l’expedient OBRA 84/2009, 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 Vilardell
Caixàs, en nom propi, de data 28/12/2009, per la reforma de la planta baixa de
Cal Peó a Galliners de Vilademuls, expedient OBRA 85/2009.
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 11/01/2010.
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per les obres de reforma de la planta baixa de Cal Peó de Galliners, presentada
pel Sr. Joan Vilardell Caixàs, entrada en aquest ajuntament el dia 28 de desembre de 2009, registre
d’entrada 1239.
1.

Les obres estan situades en sòl urbà, zona 2a de casc antic, al nucli de Galliners. Les obres es
consideren menors. Consisteixen en canviar els graons de l’escala existent, repicar i rejuntar
parets de pedra, empotrar la instal·lació elèctrica i enrajolar el terra. Les obres proposades són
interiors.

2.

El pressupost és de 6.742,00 €.

3.

L’informe és favorable.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Joan Vilardell Caixas, en nom propi, per
la reforma de la planta baixa de Cal Peó a Galliners de Vilademuls, amb un
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pressupost de 6.742,00€. Tramitada en l’expedient OBRA 85/2009, 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.

4.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ INNECESSARIETAT DE LLICÈNCIA DE
PARCEL.LACIÓ
Vista la sol·licitud de data 08/01/2010, de declaració d’innecessarietat de llicència de
parcel.lació per la segregació d’una superfície de 9,3841 hectàrees de la finca registral
número 36 de Vilademuls, inscrita en el Registre de la Propietat de Banyoles, volum
3731, llibre 56. Part de la finca a segregar està qualificada com a zona forestal.
La segregació no compleix la unitat mínima forestal, que és de 25 ha (Decret 35/1990
de 23 de gener, Unitats Mínimes Forestals).
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, resolt en data 23 de desembre
de 2009, autoritzar la segregació, amb l’expressa condició que el destinatari de la finca
objecte de segregació sigui Agrupació Fluvià SAT 2521.
Atès que l’Ajuntament de Vilademuls no té la competència per emetre llicència de
segregació, que correspon a la Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, article 184 del Decret Legislatiu 1/2005, Text refós de la Llei
d’urbanisme.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Declarar la innecessarietat de la llicència de parcel.lació, sens perjudici que la
divisió o la segració de terrenys s’haurà d’ajustar a les condicions específiques de la
resolució dictada pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de data
243/12/2009.
Segon.- Que es faci arribar còpia d'aquest document a l'interessat als efectes
oportuns.

5.- PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA PRÒRROGA PER FINALITZAR
OBRES DE L’EXPEDIENT 72/2006.
La Junta de Govern Local en sessió de data 18/10/2006 va atorgar llicència
d’obres per la construcció d’un centre d’equinoteràpia a Can Cansalada a Sant
Esteve de Guialbes de Vilademuls, expedient OBRA 72/2006.
El Sr. Albert Mayolas Sais, en data 24/11/2009 sol·licita pròrroga per finalitzar
les obres autoritzades.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 11/01/2010.
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud de pròrroga de llicència d’obres expedient 72/2006, del projecte de construcció
d’un centre d’equinoteràpia a Can Cansalada, presentada pel Sr. Albert Mayolas Sais, entrada en aquest
ajuntament el dia 15 d’octubre de 2009, registre d’entrada 1004, i documentació complementària
del dia 28 de desembre de 2009, registre d’entrada 1238.
1.

Es va concedir llicència d’obres en Junta de Govern Local en sessió de 18 d’octubre de 2006. La
llicència es va notificar el 28 de desembre de 2006. Aquesta estava condicionada a presentar el
projecte executiu visat, el full d’assumeix de l’arquitecte i full d’assumeix i programa de control
de qualitat de l’arquitecte tècnic o aparellador. D’acord a la llicència municipal d’obres es tenia
el termini d’un any per iniciar les obres i de tres anys per finalitzar-les.

2.

Les obres s’haurien d’haver iniciat com a màxim el 28 de desembre de 2007. Segons l’acta de
replanteig i d’inici d’obres presentada, aquestes es van iniciar el 5 de novembre de 2007.

3.

Es presenta la documentació requerida en la llicència d’obres: projecte executiu visat, full
d’assumeix de l’arquitecte i full d’assumeix i programa de control de qualitat de l’arquitecte
tècnic o aparellador.

4.

D’acord a la documentació aportada l’informe és favorable. S’ha de completar el projecte
executiu amb la part corresponent a les instal·lacions i fusteria interior i exterior.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar una pròrroga de 18 mesos per finalitzar les obres
autoritzades per acord de la Junta de Govern Local de data 18/10/2006,
expedient OBRA 72/2006. El termini per finalitzar les obres inclosa la pròrroga
és el sis de maig de dos mil dotze.
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6.- PROPOSTA DE SOL.LICITUD DE MESURES COMPENSATÒRIES PEL
PROJECTE GASODUCTE MARTORELL-FIGUERES.
Atès que el municipi de Vilademuls es veu afectat pel projecte “Gasoducte
Martorell-Figueres”.
La Universitat de Girona ha elaborat un informe de mesures ambientals
compensatòries del projecte de Gasoducte Martorell-Figueres, tram Sant Feliu
de Buixalleu-Avinyonet de Puigventós.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Tenir en consideració i incorporar en el projecte gasoducte MartorellFigueres en el tram Sant Feliu de Buixalleu-Avinyonet de Puigventós les
mesures compensatòries contemplades en el document annex, anomenat
“Informe de mesures ambientals compensatòries del projecte de gasoducte
Martorell-Figueres en el tram Sant Feliu de Buixalleu-Avinyonet de Puigventós”,
encarregat per CILMA i elaborat per la Universitat de Girona.
Segon.- Traslladar el present acord a ENAGAS, al CILMA i al Departament de
Medi Ambient i Habitatge.

7.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE DOS RECURSOS DE REPOSICIÓ
A) La Junta de Govern Local en sessió de data 10/11/2009 va acordar el
següent:
“La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Requerir al Sr. Jaume Batlle Busquets, titular de l’activitat il·legal de “magatzem de
productes tèxtils” que es desenvolupa a l’edificació sense llicència d’obra, situat a al Mas Pla de
Vilamarí al terme municipal de Vilademuls, perquè procedeixin en el termini improrrogable de
15 dies al cessament de tota activitat de l’esmentat cobert i, en conseqüència, al tancament del
mateix per no ser legalitzable l’activitat, en compliment de la Sentència núm. 248/09, de
30/04/2009, dictada pel JCA núm. 1 de Girona.
Segon.- Advertir a l’interessat que en el supòsit de no donar compliment a l’anterior ordre,
s’instarà al Jutjat competent per tal que incoï el corresponent procediment d’execució forçosa.”

El Sr. Jaume Batlle Busquets en data 15/12/2009 presenta recurs de reposició contra
l’acord de Junta de Govern Local de data 10/11/2009.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Jaume Batlle
Busquets contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 10/11/2009, en
base al següent:
a) L’activitat que es vol desenvolupar és incompatible amb el planejament
urbanístic vigent.
b) El Decret 50/2005 no comporta que es puguin legalitzar activitats que
vulnerin el que disposa les NNSS, les construccions estan situades en
sòl no urbanitzable i l’ús sol·licitat no està permès.
c) L’avantprojecte de Llei d’Economia Sostenible, o la Llei 20/2009 no ha
entrat en vigor. Una cosa és la supressió de tràmits administratius, i una
altre es que no sigui d’aplicació la normativa urbanística com es diu de
contrari.
d) S’al·lega el que disposa l’article 53 de la Llei 3/1998, fa referència a les
mesures cautelars que es poden adoptar en un expedient sancionador,
es a dir, que l’activitat s’estigui desenvolupant sense llicència, però amb
possibilitat de legalització. Aquest no és el cas, l’activitat no té llicència i
la que la mateixa no és legalitzable.
Segon.- Requerir al Sr. Jaume Batlle Busquets, titular de l’activitat il·legal de
“magatzem de productes tèxtils” que es desenvolupa a l’edificació sense
llicència d’obra, situat a al Mas Pla de Vilamarí al terme municipal de
Vilademuls, perquè procedeixin en el termini improrrogable de 15 dies al
cessament de tota activitat de l’esmentat cobert i, en conseqüència, al
tancament del mateix per no ser legalitzable l’activitat, en compliment de la
Sentència núm. 248/09, de 30/04/2009, dictada pel JCA núm. 1 de Girona.
Tercer.- Advertir que transcorregut el termini sense portar a terme el
cessament de l’activitat, es procedirà a l’execució subsidiària a càrrec de la
persona obligada.

B) La Junta de Govern Local en data 10 de novembre de 2009, va acordar el
següent:
“La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Requerir al Sr. Mauricio Rubio Piñeros i Joan Marc Caselles Codina, ambdós
representant a la mercantil MODULAR GRC SYSTEMS MGS, SL, titular de l’activitat il·legal de
“fabricació de formigó i/o elements prefabricats de formigó, guix i ciment” que es desenvolupa a
la edificació agrícola, situat a al Mas Pla de Vilamarí al terme municipal de Vilademuls, perquè
procedeixin en el termini improrrogable de 15 dies al cessament de tota activitat de l’esmentat
cobert i, en conseqüència, al tancament del mateix per no ser legalitzable l’activitat.
Segon.- Advertir a l’interessat que en el supòsit de no donar compliment a l’anterior ordre,
s’instarà el procediment per tal que incoï el corresponent procediment d’execució forçosa.”

MODULAR GRC SYSTEMS MGS, S.L. en data 15/12/2009 presenta recurs de
reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 10/11/2009.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per l’advocada Sra.
Cristina Simon Mencion, en representació de l’entitat MODULAR GRC
SYSTEMS MGS, S.L. contra l’acord de la Junta de Govern Local de data
10/11/2009, en base al següent:
a) L’activitat que es vol desenvolupar és incompatible amb el planejament
urbanístic vigent.
b) El Decret 50/2005 no comporta que es puguin legalitzar activitats que
vulnerin el que disposa les NNSS, les construccions estan situades en
sòl no urbanitzable i l’ús sol·licitat no està permès.
c) L’avantprojecte de Llei d’Economia Sostenible, o la Llei 20/2009 no ha
entrat en vigor. Una cosa és la supressió de tràmits administratius, i una
altre es que no sigui d’aplicació la normativa urbanística com es diu de
contrari.
d) S’al·lega el que disposa l’article 53 de la Llei 3/1998, fa referència a les
mesures cautelars que es poden adoptar en un expedient sancionador,
es a dir, que l’activitat s’estigui desenvolupant sense llicència, però amb
possibilitat de legalització. Aquest no és el cas, l’activitat no té llicència i
la que la mateixa no és legalitzable.
Segon.- Requerir al Sr. Mauricio Rubio Piñeros i Joan Marc Casellas Codina,
ambdós representant a la mercantil MODULAR GRC SYSTEMS MGS, SL,
titular de l’activitat il·legal de “fabricació de formigó i/o elements prefabricats de
formigó, guix i ciment” que es desenvolupa a la edificació agrícola, situat a al
Mas Pla de Vilamarí al terme municipal de Vilademuls, perquè procedeixin en el
termini improrrogable de 15 dies al cessament de tota activitat de l’esmentat
cobert i, en conseqüència, al tancament del mateix per no ser legalitzable
l’activitat.
Tercer.- Advertir que transcorregut el termini sense portar a terme el
cessament de l’activitat, es procedirà a l’execució subsidiària a càrrec de la
persona obligada.

8.- PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DEL LOCAL SOCIAL DE VILAFRESER

A) Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Emma Soy Massoni de data
14/01/2010 amb número d’entrada 25, per utilitzar el local social de Vilafreser el
dia 24 de gener de 2010, per un aniversari familiar, de 10 a 18 hores.
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De conformitat a l’ordenança reguladora de la taxa per la utilització de les
instal·lacions esportives i altres instal·lacions municipals.
CAPITOL VI - TARIFES.
Article 6. Les tarifes per la utilització de les instal·lacions o la prestació de serveis esportius
seran les que es detallen:
a) Utilització de les instal·lacions: 24,00€ per sol·licitud d’ús, amb un temps mínim de dues
hores, incrementant-se en 12,00€ a partir de la tercera hora d’utilització.
b) Utilització de les instal·lacions per activitats lúdiques, esportives o comercials amb
finalitat lucrativa, si no produeixen alteració de la finalitat normal de l’activitat habitual,
per hora 60,00€, amb un mínim de 180,00€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Autoritzar a la Sra. Emma Soy Massoni per la utilització del local
social de Vilafreser el dia 24 de gener de 2010, de conformitat a la seva petició.
Segon.- Liquidar en concepte de taxa per la utilització de les instal·lacions
esportives i altres instal·lacions municipals l’import de 96,00€.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

B) Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Emma Soy Massoni de data
14/01/2010 amb número d’entrada 26, per utilitzar el local social de Vilafreser el
dia 30 de gener de 2010, per una trobada dels membres de junta i tècnics de
l’Associació Naturalistes de Girona, de 12 a 18 hores.
De conformitat a l’ordenança reguladora de la taxa per la utilització de les
instal·lacions esportives i altres instal·lacions municipals.
CAPITOL VI - TARIFES.
Article 6. Les tarifes per la utilització de les instal·lacions o la prestació de serveis esportius
seran les que es detallen:
c) Utilització de les instal·lacions: 24,00€ per sol·licitud d’ús, amb un temps mínim de dues
hores, incrementant-se en 12,00€ a partir de la tercera hora d’utilització.
d) Utilització de les instal·lacions per activitats lúdiques, esportives o comercials amb
finalitat lucrativa, si no produeixen alteració de la finalitat normal de l’activitat habitual,
per hora 60,00€, amb un mínim de 180,00€.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Autoritzar a la Sra. Emma Soy Massoni per la utilització del local
social de Vilafreser el dia 30 de gener de 2010, de conformitat a la seva petició.
Segon.- Liquidar en concepte de taxa per la utilització de les instal·lacions
esportives i altres instal·lacions municipals l’import de 72,00€.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.
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9.- PRECS I PREGUNTES
L’Alcaldessa comunica que Dipsalut, a l’haver-se adherit l’Ajuntament al
Catàleg de Serveis, ha tramès un escrit informant del programa de suport a la
gestió d’abastament d’aigua de gestió municipal, amb un cost de 712,00€, que
inclueix la realització de la analítica de l’aigua, al subvencionar-se el 90% del
cost. Properament Dipsalut també donarà suport per introduir les dades al
SINAC. Les analítiques efectuades per Dipsalut es podran carregar directament
al SINAC. Per tant, CECAM ja no prestarà aquest servei d’analítica de l’aigua
donada la diferència del pressupost del servei.
L’Alcaldessa informa que Dipsalut també efectua analítica de l’aigua dels
centres escolars, i el control de les piscines d’ús públic.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per acabada la
sessió, essent tres quarts de nou del vespre.
L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls.

Signat: Dolors Rovirola i Coromí

El secretari acctal.
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