ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA CATORZE DE DESEMBRE DE DOS MIL DEU.
Vilademuls, catorze de desembre 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 un quart de set 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
23/11/2010, és aprovada per unanimitat, sense cap esmena.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1.- DECRET DE L’ALCALDIA 02.12.10.A: Autoritzar a A.S.E. TRANSGIRONA el servei de Transport Escolar, Línia 6P, destinació el CEIP de Sant
Esteve de Guialbes.
2.2.- DECRET DE L’ALCALDIA 03.12.10.A: Delegar al regidor Sr. Llorenç
Huguet Gené la celebració d’un matrimoni civil.
2.3.- DECRET DE L’ALCALDIA 03.12.10.B: Delegar a la regidora Sra. Dolors
Pagès Puignau la celebració d’un matrimoni civil.
3.- PAGAMENTS I FACTURES
PROCONS DELGADO BANYOLES S.L.
Eixamplar pont

Fact. Núm. 32
2.124,00€

JOSEP M. PERAFARRER

Fact. Núm. 70
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Treballs lampista

652,46€

REPSOL DIRECTO S.A.
Gas-oil Llar infants

Fact. Núm. 1061215394
656,95€

CONSELL COMARCAL
RSU octubre 2010

Fact. Núm. 345
1.295,70€

AUTOCARS SOLÀ
Viatge Vilademuls-Montserrat

Fact. Núm. 10298
972,00€

CAN VICENS SCP
Desbrossar camins

Fact. Núm. 48
4.460,40€

4.- PROPOSTA DE DENEGACIÓ D’UNA SOL.LICITUD DE LLICÈNCIA
D’AMPLIACIÓ DE L’EXPLOTACIÓ PORCINA SITUADA A CAN FALGÀS A
VILADEMULS
El Sr. Jordi Prat Maureta en data 17/11/2010 amb número d’entrada 935 ha
presentat sol·licitud i projecte per l’ampliació de l’explotació porcina situada a
can Falgàs a Vilademuls.
En data 29/11/2010 la tècnica municipal emet el següent informe,
“I N F O R M E :

En relació a la sol·licitud del projecte d’ampliació de la capacitat d’allotjament de l’explotació
porcina de la finca “Can Falgàs”, presentada pel Sr. Jordi Prat Maureta, entrada en aquest
ajuntament el dia 17 de novembre de 2010, registre d’entrada 935.
La sol·licitud es presenta acompanyada d’un projecte redactat per l’enginyer tècnic agrícola Víctor
Sancho Espigulé.

1.

El projecte pretén efectuar una ampliació de la capacitat d’allotjament de l’explotació porcina
existent, amb un increment de 105 places de porcs en fase de recria i engreix. Actualment
disposa de llicència ambiental fins a una capacitat productiva màxima de 400 places de porcs
d’engreix.

2.

L’explotació Can Falgàs està situada en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general, clau RG.
L’art. 171 de les NNSS, Condicions generals de les construccions pecuàries, regula les
construccions de granges i les ampliacions de les existents. La distància de l’explotació al nucli
urbà de Vilademuls és de 95 metres. Segons la normativa, la distància mínima de les
explotacions porcines als nuclis urbans és de 1.000 m., per la qual cosa no es pot autoritzar
l’ampliació de la capacitat.

3.

L’informe urbanístic és desfavorable.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Denegar la sol·licitud d’ampliació de la capacitat d’allotjament de
l’explotació porcina situada a la finca can Falgàs a Vilademuls, presentada pel
Sr. Jordi Prat Maureta en data 17 de novembre de 2010, en base a l’informe
tècnic emès en data 29/11/2010, al no complir la distància mínima de les
explotacions porcines als nuclis urbans que és de 1.000m.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

5.- PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA LLICÈNCIA AMBIENTAL
Vist l’expedient presentat per Vaco Ganados S.L., per a l’obtenció de llicència
ambiental per a l’exercici de l’activitat ramadera emplaçada al Mas Oliver a
Sant Esteve de Guialbes de Vilademuls.
Vist l’informe favorable integrat de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de Girona, de data 20 d’octubre de
2010.
La Junta de Govern Local en data 09/11/2010 va acordar formular proposta de
resolució de llicència ambiental i es va notificar a Vaco Ganados S.L. i a
l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada.
L’expedient s’ha tramitat de conformitat a l’article 40 del Decret 136/1999, de 18
de maig, i d’acord a l’article 48 de l’esmentat Decret aquesta corporació elabora
la resolució.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència ambiental per a l’exercici de l’activitat ramadera
emplaçada al Mas Oliver a Sant Esteve de Guialbes de Vilademuls, sol·licitada
per Vaco Ganados S.L., fins a una capacitat productiva màxima de:
a) Vaquí: Vaquí de cria: 950 places
Vaquí de reposició: 400 places
Total URPs: 300,04
1.- A més de les condicions per a l’exercici de l’activitat indicades a la
documentació presentada, es tindran en compte les mesures de control, nivells
d’emissió i prescripcions tècniques que s’indiquen en l’Annex que es notifica
juntament amb aquesta resolució.
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2.- L’establiment, així mateix, s’haurà d’ajustar a les condicions indicades a la
documentació presentada que acompanya a la sol·licitud que no han estat
específicament fixades en algun dels apartats del informe integrat.
3.- Qualsevol canvi en l’exercici de l’activitat (i en especial els que fan
referència a la capacitat productiva de l’activitat i a la disponibilitat de base
territorial) haurà de ser comunicat a l’Ajuntament i a l’OGAU. Aquesta
comunicació haurà d’anar acompanyada de valoració de la naturalesa del canvi
esmentat.
4.- La llicència ambiental atorgada a l’establiment restarà subjecte a les
revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d’aigua,
d’aire o de residus, d’acord amb el estableix l’art. 62 i següents de la Llei
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
5.- Aquest informe s’emet en compliment del que estableix la disposició
transitòria primera de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats. Així mateix, s’emet sense perjudici de tots els
permisos, autoritzacions o llicències que siguin necessaris per a l’exercici de
l’activitat d’acord amb les normatives que, en el seu cas, li siguin d’aplicació.
6.- S’haurà de realitzar un control inicial específic de caràcter mediambiental
que garanteixi l’adequació de les instal·lacions i de l’activitat als requeriments
legals aplicables, en el termini d’un mes a comptar a partir de la data de la
Resolució.

6.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ LA FIANÇA D’UNA OBRA
L’entitat Bonal Empresa de Serveis Elèctrics i Electrònics ha sol·licitat la
devolució de la fiança definitiva de l’obra “Enllumenat del nucli de Sant Esteve
de Guialbes”.
Vist l’informe del tècnic director de l’obra de data 27/10/2010.
S’ha exposat al públic mitjançant inserció d’anunci en el BOP núm. 217 de data
12/11/2010 i en el tauler d’anuncis de l’ajuntament, per un termini de vint dies.
Durant aquest termini no s’han efectuat al·legacions.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Retornar la fiança definitiva de l’obra “Enllumenat del nucli de Sant
Esteve de Guialbes”.

7.- PROPOSTA DE TANCAMENT DE L’ACTIVITAT IL.LEGAL
MAGATZEM DE PRODUCTES TÈXTILS AL MAS PLA DE VILAMARÍ.

DE

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, recurs ordinari 159/2007,
va desestimar el recurs presentat pel Sr. Jaume Batlle Busquets contra el
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Decret de l’Alcaldia de data 12 de gener de 2007, que acorda denegar al
recurrent la llicència ambiental demanada per l’activitat de magatzem de
productes tèxtils que desenvolupa a una construcció situada al Mas Pla de
Vilamarí.
La sentència en data 03/06/2009 es va declarar ferma.
La Junta de Govern Local de data 10/11/2009 va acordar:
“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.”
L’advocada Sra. Cristina Simon Mencion, en representació del Sr. Jaume Batlle
Busquets, va presentar recurs de reposició contra l’acord de Junta de Govern
Local de data 10/11/2009.
La Junta de Govern Local en data 12/01/2010 va acordar:
“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.
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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.”
Donat que no s’ha donat compliment de l’acord de la Junta de Govern Local de
data 12/01/2010, la Junta de Govern Local en data 05/10/2010 va acordar:
Primer.- Ordenar la clausura el dia 28 d’octubre de 2010 a les 10 hores l'activitat de
“magatzem de productes tèxtils” exercida pel Sr. Jaume Batlle Busquets a una
construcció al Mas Pla de Vilamarí, per no disposar de la preceptiva llicència ambiental.
Segon.- Notificar aquest acord al Sr. Jaume Batlle Busquets.
En data 28/10/2010 es va intentar portar a terme la clausura, el Sr. Jaume
Batlle Busquets no va autoritzar l’entrada i donat que no es tenia autorització
judicial d’entrada de les instal·lacions, sol·licitada al Jutjat en data 08/10/2010,
es va suspendre l’execució de la diligència fins que no es tingui la pertinent
autorització del Jutjat.
En data 23/11/2010 el Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, recurs
ordinari 159/2007, notifica la interlocutòria de data 18/11/2010 autoritzant
l’entrada sol·licitada al Mas Pla de Vilamarí, on porta a terme la seva activitat
de magatzem de productes tèxtils, als efectes d’executar la sentència de data
30 d’abril de 2009 i portar a terme la mesura de clausura d’aquella activitat.
De conformitat els articles 95 i 98 del Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Ordenar la clausura el dia 28 de desembre de 2010 a les 10 hores
l'activitat de “magatzem de productes tèxtils” exercida pel Sr. Jaume Batlle
Busquets a una construcció al Mas Pla de Vilamarí, per no disposar de la
preceptiva llicència ambiental.
Segon.- Notificar aquest acord al Sr. Jaume Batlle Busquets.
8.- PROPOSTA DE DONAR SUPORT A L’ESCRIT PRESENTAT PER
L’AMPA CEIP SANT ESTEVE DE GUIALBES.
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Vist l’escrit presentat per l’AMPA CEIP Sant Esteve de Guialbes de data
14/12/2010, d’adhesió a la petició d’unificació d’horaris dels alumnes d’ESO i
Batxillerat de l’IES Brugulat.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Adherir-se a la petició de l’AMPA CEIP Sant Esteve de Guialbes per
a la unificació d’horaris dels alumnes d’ESO i Batxillerat de l’IES Josep Brugulat
de Banyoles.
Segon.- Notificar aquest acord a l’AMPA CEIP Sant Esteve de Guialbes.

9.- PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per acabada la
sessió, essent tres quarts de set de la tarda.
L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls.

Signat: Dolors Rovirola i Coromí

El secretari acctal
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