ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA SETZE DE JUNY DE DOS MIL NOU.
Vilademuls, setze de juny de dos mil nou, 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 les vuit hores 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
26/05/2009, és aprovada per unanimitat, sense cap esmena.

2.- PAGAMENTS I FACTURES
CONSELL COMARCAL
Projecte enllum. nucli Sant Esteve de Guialbes

Fact. Núm. 216/09
3.155,12€

CONSELL COMARCAL
Direcció i coordinació seguretat obra a Vilademuls

Fact. Núm. 218/09
797,39€

CONSELL COMARCAL
RSU, abril 2009

Fact. Núm. 161/09
1.195,00€

JOSEP M PERAFARRER
Varis

Fact. Núm. 09/47
892,87€

FERTO SC
Treballs varis

Fact. Núm. 1696
502,51€

XAVIER TARRADAS

Fact. Núm. 08052009
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Reactiu taylor

43,50€

ORIÓ
Acollida matinal maig 2009

Fact. Núm. 2009/76
250,80€

MEGATEL
Quota bimensual

Fact. Núm. 3255
5,68€

MEGATEL
Equipament wimax espai el Galliner

Fact. Núm. 1848
315,98€

CONSULTORIA MEDIAMBIENTAL PV, SL
Informe sostenibilitat POUM

Fact. Núm. 187
4.350,00€

KINDIA SPORTS I AVENTURA
Organització paintball Vilamarí

Fact. Núm. 214/09
464,00€

FUSTERIA GELI
Lleixes, llar infants

Fact. Núm. 19
125,05€

3.- PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA LLICÈNCIA URBANÍSTICA
Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Narcís Batllori Lleal, en
nom propi, de data 15/05/2009, per la reforma interior d’un taller de
reparacions situat a la carretera N-II, km 729 a Vilafreser de Vilademuls,
expedient OBRA 40/2009.
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 04/06/2009,
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud del projecte de reforma interior al taller de reparacions, presentada pel Sr.
Narcís Batllori i Lleal, entrada en aquest ajuntament el dia 15 de maig de 2009, registre d’entrada
516.
La sol·licitud es presenta acompanyada de projecte redactat i visat per l’enginyer industrial Jordi
Güell i Camps.
1.

Segons les NNSS de Vilademuls les obres estan situades en sòl no urbanitzable, en zona de
rústic general (RG), dins la zona d’afectació de la carretera N-II. Les obres que es proposen són
la remodelació interior de la nau industrial i l’adequació de les portes de la façana, fora de la
zona d’influència de la N-II. Les obres es consideren menors.

2.

El pressupost és de 9.433,00 €.

3.

L’informe és favorable.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Narcís Batllori Lleal, en nom propi, per
la reforma interior d’un taller de reparacions situat a la carretera N-II, km 729 a
Vilafreser de Vilademuls, amb un pressupost de 9.433,00€, que s’haurà
d’ajustar al projecte tècnic amb visat núm. 70455 de data 15/05/09 del Col·legi
d’Enginyers Industrials de Catalunya, demarcació Girona. Tramitada en
l’expedient OBRA 40/2009, salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- L’obra no ha se suposar una modificació de l’activitat que es desenvolupa
actualment en el taller. En el supòsit que l’obra comporti una modificació en
l’activitat s’haurà de sol·licitar l’oportuna llicència.
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 D’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL
CONSORCI LOCALRET PER LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE
SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla de
l’Estany i el Consorci Localret per la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions, veu, mòbil i dades de l’Ajuntament de Vilademuls.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Adherir-se al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla
de l’Estany i el Consorci Localret per la contractació centralitzada de serveis de
telecomunicacions de data set de maig de dos mil nou.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per portar a terme aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany i al
Consorci Localret.

5.- PROPOSTA DE SOL.LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA DINS DEL PLA D’ELECTRIFICACIÓ RURAL DE CATALUNYA 20092010.
Vista l’Ordre ECF/259/2009, d’11 de maig, per la qual s’obre la convocatòria per a
l’any 2009 i s’aproven les bases reguladores per subvencionar l’execució d’obres
d’instal·lació d’energia elèctrica en el medi rural en el Pla d’electrificació rural de
Catalunya i per al subministrament de gas en el Pla per a la completa extensió de
la gasificació de Catalunya.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Concórrer a la convocatòria de subvencions del Pla d’electrificació rural
de Catalunya (PERC), 2009-2010, Ordre ECF/259/2009, d’11 de maig.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per portar a terme aquest acord.

6.- PRECS I PREGUNTES
6.1.- El Sr. Jordi Ginabreda exposa la necessitat d’arranjar el campanar de
l’església de Sant Esteve de Guialbes.
L’Alcaldessa contesta que endavant ja es pot avisar al paleta.
6.2.- La Sra. Irene Mesas informa que es convocarà a una reunió informativa als
veïns afectats pel desplegament de la xarxa wimax 2a fase, pel proper dia 25 de
juny a 2/4 de 9 del vespre al pavelló de Vilafreser.
6.3.- El Sr. Jordi Ginabreda exposa la necessitat de solucionar el tema del quadre
de llum per la festa de Sant Esteve de Guialbes, que el que és propietat de
l’Ajuntament es troba a Orfes.
Tots els regidors acorden que s’haurà d’arranjar el quadre actual i guardar-lo en
els baixos de l’edifici de l’Ajuntament de Vilademuls. Les comissions de festes
que estiguin interessats en utilitzar-lo hauran de recollir-lo el dia anterior i retornarlo el dia següent de la seva utilització a l’ ajuntament. L’incompliment d’aquestes
condicions comportarà la no percepció de la subvenció municipal per
l’organització de la festa local.
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6.4.- El Sr. Narcís Martí demana que es llegeixin les atribucions i el nom del
regidor de les diferents àrees o regidories:
1.- Benestar social, turisme i infrastructures: Alcaldia.
2.- Urbanisme, obres i ensenyament: Narcís Martí Burch.
3.- Agricultura, ramaderia, xarxa aigua, xarxa viària, xarxa clavegueram, camins:
Josep Bosch Bardera.
4.- Noves tecnologies, cultura, festes i joventut: Sra. Irene Mesas Martínez.
5.- Medi ambient: Jordi Ginabreda Felip.
6.5.- El Sr. Narcís Martí exposa la necessitat d’instal·lar un sistema de refrigeració
en un espai de la llar d’infants. Llegeix els pressupostos per posar a les finestres
un sistema d’obertura i la instal·lació d’aire acondicionat. El cost de posar les
finestres un sistema d’obertura és més car que posar aire acondicionat, perquè
s’han de posar mosquiteres.
El Sr. Jordi Ginabreda exposa que els pares demanen poder obrir les finestres i
posar mosquiteres, el cost és elevat i l’ajuntament no ho pot assumir. Les
educadores prefereixen l’aire acondicionat, perquè es pot substituir l’obertura de
les finestres amb deixar les portes obertes durant els moments de lleure dels
nens en l’exterior.
El Sr. Narcís Martí afegeix que de moment s’ombrejarà una part del jardí amb una
tela especial, té un cost entre 500 i 600 euros. En un segon moment, i en un
termini de quinze dies, es donarà la solució definitiva.
Tots els regidors estan d’acord amb solucionar la qüestió en aquest sentit.
6.6.- L’Alcaldessa exposa que veïns s’han queixat del servei de correu. Ha parlat
amb la persona responsable de correus i ha aconsellat que l’Ajuntament hauria
de presentar una queixa formal per poder iniciar el corresponent expedient.
L’Alcaldessa proposa aprovar una moció en el proper Ple. Tots els regidors estan
d’acord amb aquesta iniciativa, i es redactarà una moció amb la conformitat de
tots els regidors del Ple.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per acabada la
sessió, essent un quart de deu del vespre.
L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls.

Signat: Dolors Rovirola i Coromí

El secretari acctal.
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