ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA SETZE DE MARÇ DE DOS MIL DEU.
Vilademuls, setze de març 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 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
02/03/2010, és aprovada per unanimitat, sense cap esmena.
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 05.03.10.A: Aprovar prèviament el projecte
ambiental per a la prestació de serveis de comunicacions electròniques (banda
ampla) en infraestructura de telecomunicacions ja existent ubicada al polígon
11, parcel·la 105.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 12.03.10.A:
d’Escombraries per a l’exercici 2010.

Modificacions

al

padró

3.- PAGAMENTS I FACTURES
DBS INDUSTRIALES
Vehicle municipal

Fact. Núm. 3/10
7.992,40€

FERTO SC
Treballs serralleria

Fact. Núm. 1833
467,63€

PLANA HURTÓS ENGINYERS SLP
Memòria valorada xarxa aigua

Fact. Núm. 50
1.392,00€
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ROLDEX 99 S.L.
Manteniment extintors

Fact. Núm. 222
121,80€

CONSELL COMARCAL
RSU, gener 2010

Fact. Núm. 11
1.313,20€

SPD GIRONA SL
Senyals

Fact. Núm. 35
111,71€

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA
Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Gerard Oliver i Bofill, en
nom i representació del Sr. Josep Marisch Ferrer, de data 27/04/2009, de
rehabilitació estructural i consolidació constructiva de la masia Santa Càndia a
Olives de Vilademuls, expedient OBRA 31/2009.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 11 de febrer de 2010
va acordar, aprovar definitivament la sol·licitud per la rehabilitació de la masia
Santa Càndia a Olives.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 15/03/2010.
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud del projecte bàsic i executiu de rehabilitació estructural i consolidació
constructiva de la masia de Santa Càndida del veïnat d’Olives, presentada pel Sr. Josep Marisch Ferrer,
entrada en aquest ajuntament el dia 3 de març de 2010, registre d’entrada 173.
La sol·licitud es presenta acompanyada del projecte redactat i visat per l’arquitecte Gerard Oliver i
Bofill, full d’assumeix de direcció, fulla d’estadística i certificat de coincidència.
1.

La masia objecte del projecte està situada en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general (RG).
L’avantprojecte es va tramitar d’acord al que determina la disposició transitòria dotzena, de
rehabilitació o reconstrucció de masies i cases rurals en absència de catàleg, on es preveu la
tramitació d’aquest tipus d’expedient segons el que estableix l’article 48 del Decret Legislatiu
1/2005. En sessió de 11 de febrer de 2010 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona acorda
aprovar definitivament la sol·licitud per a la rehabilitació estructural i consolidació constructiva,
en base a l’avantprojecte entrat en data 18 de gener de 2010.

2.

El projecte preveu la rehabilitació integral de l’edificació, conservant-ne l’estructura original de
murs de càrrega i respectant el volum edificat preexistent i la seva composició volumètrica.
L’edificació resultant del projecte passarà a tenir una superfície construïda final de 414,59 m2.

3.

El projecte bàsic i executiu presentat s’ajusta a l’avantprojecte aprovat per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona.

4.

El pressupost és de 96.214,15 €.
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5. L’informe és favorable condicionat a presentar el full d’assumeix de l’arquitecte tècnic,
designació del coordinador de seguretat i salut i el programa de control de qualitat visat.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Gerard Oliver i Bofill, en nom i
representació del Sr. Josep Marisch Ferrer, per la rehabilitació estructural i
consolidació constructiva de la masia Santa Càndia a Olives de Vilademuls,
amb un pressupost de 96.214,15€. S’haurà d’ajustar al projecte bàsic i executiu
amb visat núm. 2010400430 de data 19/02/2010 del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya. Tramitada en l’expedient OBRA 31/2009, salvant el dret de propietat
i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Presentar el full d’assumeix de l’arquitecte tècnic, designació del
coordinador de seguretat i salut, i el programa de control de qualitat visat.
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.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE “ESTACIÓ
DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS AL NUCLI DE VILAFRESER”.
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La Junta de Govern Local en sessió de data 26/01/2010, va aprovar inicialment el
projecte “Estació depuradora d’aigües residuals al nucli de Vilafreser” amb un
pressupost de 84.432,00€, es va exposar al públic per un termini de 30 dies
hàbils, es va inserir en el BOP de Girona núm. 21 de data 2 de febrer de 2010 i
en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Durant el període d’exposició no s’han efectuat al·legacions.
Atès que el Ple de la corporació en sessió de data 10/07/2007 va delegar a la
Junta de Govern Local les competències delegables.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte “Estació depuradora d’aigües
residuals al nucli de Vilafreser”, amb un pressupost de 84.432,00€, subscrit per
l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Josep Alemany Masgrau, de data gener
2010.
Segon.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el taulell
d’anuncis de la corporació.

6.- DONAR COMPTE DE LES FACTURES DE LA SOCIETAT GENERAL
D’AUTORS I EDITORS I APROVAR EL SEU PAGAMENT.
Es dona compte de les factures presentades per la Societat General d’Autors i
Editors, núm.:
a)
b)
c)
d)

97959190: Sant Mer
97958895: Sant Pere de Juïgues
3227550: Festa Vilamarí
3227551: Festa Orfes

S’ha sol·licitat informe als serveis jurídics de l’ACM amb el següent resultat:
“Bon dia
En resposta a la vostra consulta, si l'ajuntament no ha dut a terme cap contractació ni cap activitat, caldria
que enviéssiu la relació de les comissions de festes del municipi.
Heu de tenir en compte que la jurisprudència fins al moment es molt reàcia a treure la responsabilitat dels
Ajuntaments en aquests casos, i la gran majoria de sentències obliguen als Ajuntaments a abonar-los ja
que considera que aquesta obligació no neix únicament quan n'és l'organitzador directe, sinó quan les
actuacions es celebren en el municipi per associacions o entitats que es puguin entendre del municipi.
Tot i això, la normativa aplicable considera titular de l'espectacle o activitat recreativa a l'organitzador de
la mateixa que sol·liciti la llicència o autorització pertinent, i en cas de que falti aquesta, al que rebi els
ingressos de la venda d'entrades de l'espectacle.
Entenc que si la posició que voleu adoptar es no abonar aquests drets, cal que justifiqueu molt bé que no
heu organitzat l'acte, que no heu cobrat cap import per les entrades de cap espectacle (certificat
interventor) i la falta de control per part de l'ajuntament de qualsevol aspecte dels actes.
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Si us voleu cobrir bé, per a futurs exercicis, caldria que en el moment d'atorgament de la subvenció féssiu
constar una clàusula, en que l'associació es fa responsable de l'abonament dels drets d'autor.
Qualsevol altre aclariment, o ampliació d'aquesta informació, resto a la vostra disposició.
Salutacions cordials
Ana Mochales
Cap Serveis Jurídics ACM”

Posteriorment es sol·licita als mateixos serveis jurídics que s’especifiqui si
també s’ha de liquidar en activitats que siguin gratuïts. En data 08/03/2010
contesta que és indiferent.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar les següents factures emeses per la Societat General
d’Autors i Editors:
a)
b)
c)
d)

97959190: 85,78€
97958895: 42,89€
3227550: 451,17€
3227551: 448,89€

7.PROPOSTA
DE
SOL.LICITUD
D’ASSEGURANÇA
DE
RESPONSABILITAT DE LES AUTORITATS I DEL PERSONAL AL SERVEI
DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
Vista la proposta d’assegurança presentada per l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei
de les administracions.
El pressupost orientatiu per 1.000.000,00€ per sinistre i any és de 2.400,00€.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Concertar una assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i
personal al servei de les administracions, amb un límit d’indemnització
d’1.000.000,00€ per sinistre i any, amb una prima anual de 2.400,00€.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per portar a terme aquest acord.

8.- PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per acabada la
sessió, essent les vuit i quaranta minuts del vespre.
L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls.

Signat: Dolors Rovirola i Coromí

El secretari acctal
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