ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA TRETZE D’ABRIL DE DOS MIL DEU.
Vilademuls, tretze d’abril 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
Sr. Josep Bosch Bardera
Assisteix, amb veu i sense vot el regidor Sr. Jordi Ginabreda Felip.
Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Boet Serra, que dóna fe d’aquest acte.
Essent les set i deu minuts de la tarda, 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
16/03/2010 i 23/03/2010, són aprovades per unanimitat, sense cap esmena.
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 18.03.10.A: Admetre a tràmit la reclamació de la
mercantil ORANEGO SL.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 06.04.10.A: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística de les obres realitzades a Can Petrosica de Viladamí.
2.3.- DECRET D’ALCALDIA 13.04.10.A: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística de les obres realitzades a la finca Can Cansalada a Sant
Esteve de Guialbes.

3.- PAGAMENTS I FACTURES
CONSTRUCCIONS PAIRET-NIERGA S.L.
Treballs CEIP Sant Esteve de Guialbes

Fact. Núm. 6
51,12€

CONSTRUCCIONS PAIRET-NIERGA S.L.
Treballs nevada

Fact. Núm. 9
268,73€
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CAN MATEU
Sobres i cartes

Fact. Núm. A9718
197,90€

CAN MATEU
Paper DINA4

Fact. Núm. B6843
156,15€

F. VILA
Sacs de potassa

Fact. Núm. 72/1239
218,18€

SALA I ROS CB
Treballs nevada

Fact. Núm. 68
3.048,48€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
RSU març 2010

Fact. Núm. 34
1.148,00€

CORPORACIÓ MEGATEL S.L.
Llar infants

Fact. Núm. 3747
63,80€

ENTEQ SL
Projecte activitats CEIP Sant Esteve

Fact. Núm. A-23
1.113,60€

SGAE
Sardanes Aplec Sant Mer

Fact. Núm. 98381513
43,23€

JOAN CASAMITJANA
Cadena serra

Fact. Núm. 828
22,26€

ASSA
Treballs xarxa aigua

Fact. Núm. 33
2.274,60€

REPSOL DIRECTO SA
Gasoil

Fact. Núm. 1061133686
1.700,41€

LAMPISTERIA CASADEMONT S.L.
Treballs campanar Vilafreser

Fact. Núm. 937
265,26€

FOTO LIS S.L.
Fotografies

Fact. Núm. FA10
129,98€

4.- PROPOSTA D’INTERPOSICIÓ D’UNA ACCIÓ JUDICIAL CONTRA EL
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA.
En el seu dia es va sol·licitar al Ministeri d’Economia i Hisenda, la compensació
prevista a l’article 9 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, corresponent a la bonificació
del 95% de la quota de l’IBI corresponent a l’autopista A7, dels exercicis 2006 A
2009.
La sol·licitud va ser desestimada per resolució de data 25 de febrer de 2010.
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De conformitat amb el que preveu l’article 53.1.k) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, que aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya, la competència per adoptar l’acord d’interposició d’una acció judicial
correspon a l’Alcalde.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Interposar la corresponent acció judicial davant la jurisdicció
contenciosa administrativa per tal de reclamar al Ministeri d’Economia i
Hisenda, la compensació prevista a l’article 9 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
corresponent a la bonificació del 95% de la quota de l’IBI corresponent a
l’autopista A7, dels exercicis 2006 a 2009.
Si s’escau, a la vista de la Sentència que es dicti, interposar els recursos que
procedeixin fins a obtenir resolució definitiva irrecurrible.
Segon.- Facultar a l’alcaldia-presidència per portar a terme aquest acord.

5.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA
Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Narcís Martí Burch, en
nom propi, de data 19/03/2010, per repicar parets interiors de la planta superior
i impermeabilitzar el perímetre de la casa de Can Sisó a Vilafreser de
Vilademuls, expedient OBRA 16/2010.
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 12/04/2010.
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per repicar parets interiors de la planta superior i impermeabilitzar el
perímetre de la casa de Can Sisó de Vilafreser, presentada pel Sr. Narcís Martí Burch, entrada en
aquest ajuntament el dia 19 de març de 2010, registre d’entrada 252.
La sol·licitud es presenta acompanyada de pressupost i plànol de situació.
1.

Les obres estan situades al nucli de Vilafreser, sòl urbà zona 3 de creixement rural. Les obres es
consideren menors. Consisteixen en repicar les parets interiors de la planta superior i
impermeabilitzar el perímetre de la casa.

2.

El pressupost és de 2.367,00 €.
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3.

L’informe és favorable.”

La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, amb l’abstenció del regidor
Narcís Martí, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Narcís Martí Burch, en nom propi, per
repicar parets interiors de la planta superior i impermeabilitzar el perímetre de
la casa de Can Sisó a Vilafreser de Vilademuls, amb un pressupost de
2.367,00€. Tramitada en l’expedient OBRA 16/2010, 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.

6.- PROPOSTA DE DESTINACIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE
CATALUNYA ANY 2009, TRAM SUPRAMUNICIPAL.
Vista la resolució GAP/547/2009, de 26 de febrer, de distribució als municipis
de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en
el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2009, tram supramunicipal de
serveis.
Donat que a Vilademuls li correspon l’import de 5.353,41€.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Destinar en la seva totalitat el Fons de cooperació local de Catalunya
any 2009, tram supramunicipal de serveis, al Consell Comarcal del Pla de
l’Estany.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
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7.- PRECS I PREGUNTES
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per acabada la
sessió, essent tres quarts de vuit del vespre.
L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls.

Signat: Dolors Rovirola i Coromí

El secretari acctal.
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