ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA VINT-I-DOS DE SETEMBRE DE DOS MIL NOU.
Vilademuls, vint-i-dos de setembre 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 tres 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
08/09/2009, és aprovada per unanimitat, sense cap esmena.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 18.09.09.A: Autoritzar al Sr. Martí Punset Joher la
utilització del local social Can Jep d’Orfes el dia 19/09/09.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 22.09.09.A: Aprovar prèviament l’avantprojecte de
reforma de la casa existent Cal Bou de Terradelles.
3.- PAGAMENTS I FACTURES
NARCIS BATLLORI LLEAL
Arranjar vehicle municipal

Fact. Núm. 9459
232,02€

LLUÍS MASEGÚ PADROSA
Pintar CEIP Sant Esteve

Fact. Núm. 68
2.559,68€

TOMAS SC
Reparar tanca

Fact. Núm. 1853
1.084,52€
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DCP QUIMIA SL
Tovalloles

Fact. Núm. 91643
96,95€

JOSEP M PERAFARRER
Treballs varis

Fact. Núm. 75
3.198,11€

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Joaquim Vidal Vidal,
en nom propi, de data 07/08/2009, per la rehabilitació de mas Ca l’As d’Oros a
Vilamarí de Vilademuls, expedient OBRA 36/2008.
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 13 de maig de 2009,
va aprovar definitivament la sol·licitud de reforma de Ca l’As d’Oros, formulada pel
Sr. Joaquim Vidal Vidal.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 14/09/2009,
“I N F O R M E :

En relació a la sol·licitud del projecte bàsic de rehabilitació de mas Ca l’As d’Oros, presentat pel Sr.
Joaquim Vidal Vidal, entrada en aquest ajuntament el dia 7 d’agost de 2009, registre d’entrada 805.
La sol·licitud es presenta acompanyada del projecte bàsic redactat i visat per l’arquitecte Miquel
Duran, el full d’assumeix de l’arquitecte i la designació de coordinador de seguretat.
1.

La casa està situada en sòl no urbanitzable, Rústec General (RG). La normativa d’aplicació per
aquesta qualificació de sòl ve regulat pels art. 190 al 195 de les NNSS vigents. En l’art. 194,
s’admet la reconstrucció de antigues masies, seguint els criteris dels art 168. Condicions generals
dels habitatges, i art. 169. Condicions de les masies.

2.

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 13 de maig de 2009, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona acorda
aprovar definitivament la sol·licitud per a la reforma de ca l’As d’Oros, en base a l’avantprojecte
entrat en data 1 d’abril de 2009.

3.

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

4.

El pressupost és de 226.777,46 €.

5. L’informe és favorable, condicionat a que abans d’iniciar les obres es presenti projecte executiu
visat, full d’assumeix de l’arquitecte tècnic, programa de control de qualitat visat i el full
d’estadística omplert.”
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Joaquim Vidal Vidal, en nom propi, per
la rehabilitació de mas Ca l’As d’Oros a Vilamarí de Vilademuls, de conformitat
al projecte amb visat núm. 2009402297 de data 04/08/2009 del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, amb un pressupost de 226.777,46€. Tramitada en
l’expedient OBRA 36/2008, salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Presentar abans d’iniciar les obres el projecte executiu visat, full d’assumeix
de l’arquitecte tècnic, programa de control de qualitat visat i el full d’estadística
omplert.
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.

B) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada per la Sra. Assumpta
Camps Olivé, en nom propi, de data 01/09/2009, per rejuntar la façana
posterior i construir mitjera a la finca de Can Dalmau a Ollers de Vilademuls,
expedient OBRA 62/2009.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
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Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 21/09/2009,
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud de rejuntar la façana posterior i construir mitjera a la finca de Can Dalmau
d’Ollers, presentada per la Sra. Assumpta Camps Olivé, entrada en aquest ajuntament el dia 14 de
setembre de 2009, registre d’entrada 895.
1.

La finca de Can Dalmau està situada en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general (RG). La
mitgera que es proposa és per evitar despreniments de terres entre dues finques que tenen un
desnivell d’entre 0,5 m i 1,6 m. La mitgera proposada tindrà una altura d’entre 0,6 m i 0,8 m,
quedant sempre per sota del desnivell actual. L’acabat serà pintat de color terrós. Es proposa el
repicat i rejuntat d’una part de la casa. Les obres que es proposen són menors.

2.

El pressupost és de 8.557,60 €.

3.

L’informe és favorable condicionat a que si s’utilitza bastida per les obres de la façana, s’haurà
de presentar projecte de bastida degudament visat.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra a la Sra. Assumpta Camps Olivé, en nom
propi, per rejuntar la façana posterior i construir mitjera a la finca de Can
Dalmau a Ollers de Vilademuls, amb un pressupost de 8.557,60€. Tramitada en
l’expedient OBRA 62/2009, salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Si s’utilitza bastida per les obres de la façana, s’haurà de presentar projecte
de bastida degudament 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.
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C) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Miquel Àngel
Sibecas Pou, en nom propi, de data 13/07/2009, per l’enderroc de porxos al
Mas Salleres de Vilademuls, expedient OBRA 53/2009.
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 21/09/2009,
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud del projecte d’enderroc de porxos al Mas
Salleres, presentada pel Sr. Miquel Àngel Sibecas Pou, entrada en aquest ajuntament el dia 13 de
juliol de 2009, registre d’entrada 703, i documentació complementària entrada el dia 10 d’agost de
2009, registre d’entrada 807.
La sol·licitud es presenta acompanyada de projecte redactat i visat per l’arquitecte Josep Salló. Es
presenta full d’assumeix de direcció i designació del coordinador de seguretat.
1.

Les obres estan situades en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general, clau RG. Les obres es
consideren majors. Consisteixen en l’enderroc de dos porxos annexes al mas, d’una superfície
construïda de 87,21 m2.

2.

El pressupost és de 1.125,11 €.

3.

Es presenta la documentació requerida. L’informe és favorable.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’enderroc al Sr. Miquel Àngel Sibecas Pou, en nom
propi, per l’enderroc de porxos al Mas Salleres de Vilademuls, de conformitat al
projecte amb visat núm. 2009401900 de data 30/06/2009 del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, amb un pressupost de 1.125,11€. Tramitada en
l’expedient OBRA 53/2009, 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.
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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. Xavier Pagès Vergés
i Sra. Eugènia Poch Campistol, en nom propi, de data 01/09/2009, per la
rehabilitació i ampliació de Can Mengol a Vilafreser de Vilademuls, expedient
OBRA 52/2008.
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 28 de gener de
2009 va aprovar definitivament la sol·licitud per a la reforma de can Mengol a
Vilafreser de Vilademuls, formulada pel Sr. Xavier Pagès Vergés.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 21/09/2009,
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud de llicència d’obres per la rehabilitació i
ampliació de Can Mengol, promogut pel Srs. Xavier Pagés i Eugènia Poch, entrada en aquest
ajuntament el dia 11 d’agost de 2008, registre d’entrada 777 i documentació complementària de l’1
de setembre de 2009, registre d’entrada 869.
La sol·licitud es va presentar acompanyada de projecte bàsic (amb nº de visat 2008402814) redactat
per l’arquitecte Maria Antònia Berenguer, i estudi d’impacte i integració paisatgística redactat pel
mateix tècnic.
1.

La casa està situada en sòl no urbanitzable, amb qualificació de Rústic General (clau RG).

2.

El projecte es va tramitar d’acord el 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. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 28 de gener de 2009 va
acordar aprovar definitivament la sol·licitud per la reforma de Can Mengol.

3.

El projecte preveu rehabilitar 227,50 m2, repartits en PB i P1, mentre que preveu ampliar 34,30
m2, també repartits en PB i P1, amb una superfície construïda total de 261,80 m2.

4.

Segons l’informe emès per la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge en relació a l’Estudi
d’impacte i integració paisatgística del projecte, es proposen les recomanacions següents:
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5.

a.

Conservar i potenciar la coberta vegetal herbàcia i arbustiva original.

b.

Evitar l’adequació dels entorns amb elements de jardineria ornamental.

c.

Soterrar tots els serveis de subministrament que calgui instal·lar.

d.

Deixar l’entorn com un espai obert sense cap tipus de tanca perimetral i porta.

Es presenta la documentació requerida en l’informe anterior de 30 de març de 2009: projecte
executiu visat, estudi bàsic de seguretat i salut, certificat del tècnic conforme el projecte executiu
s’ajusta al projecte bàsic aprovat per la CUG, fulls d’assumeix de l’arquitecte i arquitecte tècnic,
programa de control de qualitat visat, designació del coordinador de seguretat i full d’estadística
d’edificació i habitatge.

6.

El pressupost és de 123.939,90 €.

7.

L’informe és favorable condicionat al compliment de les recomanacions de la Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge en relació a l’Estudi d’impacte i integració paisatgística del projecte.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Xavier Pagès Vergés i Sra. Eugènia
Poch Campistol, en nom propi, per la rehabilitació i ampliació de Can Mengol a
Vilafreser de Vilademuls, de conformitat al projecte amb visat núm.
2009402420 de data 12/08/2009 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, amb
un pressupost de 123.939,90€. Tramitada en l’expedient OBRA 52/2008,
salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Complir les recomenacions de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge
en relació a l’Estudi d’impacte i integració paisatgística del projecte,
a. Conservar i potenciar la coberta vegetal herbàcia i arbustiva
original.
b. Evitar l’adequació dels entorns amb elements de jardineria
ornamental.
c. Soterrar tots els serveis de subministrament que calgui instal·lar.
d. Deixar l’entorn com un espai obert sense cap tipus de tanca
perimetral i porta.
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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 DE DENEGACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Roca i
Damont, en nom propi, de data 19/08/2009, per la rehabilitació de Can Carles
de Vilademuls (2a fase), expedient OBRA 61/2009.
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 14/09/2009,
“I N F O R M E :

En relació a la sol·licitud del projecte bàsic i executiu de rehabilitació de Can Carles de Vilademuls (2a
fase), presentada pel Sr. Josep Roca Damont, entrada en aquest ajuntament el dia 19 d’agost de 2009,
registre d’entrada 842.
La sol·licitud es presenta acompanyada de projecte bàsic i executiu redactat i visat per l’arquitecte
Gerard Oliver i Bofill i el corresponent full d’assumeix.
1.

Les obres estan situades en sòl urbà, zona 1 de nucli històric, del nucli de Vilademuls. Les obres
consisteixen en la reforma de la part de l’edifici de Can Carles que restava sense rehabilitar, per
tal de reconvertir l’habitatge original en dos habitatges independents per ús unifamiliar.

2.

En el BOP de Girona núm.43 de 4 de març de 2009, es va publicar un anunci de suspensió
d’atorgament de llicències, segons el qual s’acordava el següent:
“Suspendre pel termini d’un any, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma del
paràmetre de la densitat d’habitatges a les zones 1 nucli històric, i la zona 2 casa antic del
sòl urbà, de les Normes Subsidiàries del Planejament de Vilademuls; la tramitació de plans
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també
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de suspendre l’atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, d’edificació,
enderrocament de construccions. Aquesta suspensió només afecta a la tramitació de
sol·licituds de llicències urbanístiques, plans urbanístics derivats concrets i de projectes de
gestió urbanística i d’urbanització, que estableixin densitats a les zones detallades”.
3.

La sol·licitud presentada està afectada per la suspensió de llicències que s’ha exposat en el punt
anterior.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Denegar la llicència d’obra al Sr. Josep Roca Damont, en nom propi,
per la rehabilitació de Can Carles de Vilademuls (2a fase), segons projecte amb
visat núm. 2009402281 de data 14/08/2009 del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya. Tramitada en l’expedient OBRA 61/2009.
Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

6.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT.
L’Organisme autònom de salut pública de la Diputació de Girona – Dipsalut
realitza funcions d’assistència i cooperació als municipis de la demarcació, en
relació a totes les competències que en matèria de salut pública tinguin
atribuïdes per la legislació de règim local i sectorial vigent, en el marc de la
protecció, la promoció i la prevenció.
En aquest sentit, el Catàleg de Serveis de Dipsalut és l’eina que permet
concretar els serveis als municipis mitjançant diferents línies d’actuació que
conformen les àrees d’activitat de l’Organisme.
L’adhesió al Catàleg de Serveis permet l’accés als diferents programes
específics que donen cobertura a les competències municipals en salut pública
i a les polítiques de promoció de la salut adreçades a col·lectius de risc.
L’adhesió és el requisit necessari per poder accedir als serveis que Dipsalut
ofereix als municipis, requisit que, d’altra banda, no comporta cap tipus de cost
econòmic. Cadascun dels programes d’actuació contemplats en el Catàleg de
Serveis té, no obstant, condicions específiques per a la prestació dels diferents
serveis que engloba l’esmentat Catàleg. Així doncs, per accedir als diferents
programes d’actuació, el municipi haurà de complir les condicions concretes de
cadascun d’ells.
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Per tal de millorar l’aplicació de la normativa en matèria de salut pública, i
vetllar així pel benestar dels seus ciutadans, l’Ajuntament de Vilademuls, vista
la iniciativa plantejada per Dipsalut, té la voluntat d’adherir-se al Catàleg de
Serveis de Dipsalut per accedir a la prestació dels serveis que s’hi contemplen
mitjançant cadascun dels diferents programes d’actuació.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- ADHERIR-SE al Catàleg de serveis de l’Organisme autònom de
salut pública de la Diputació de Girona – Dipsalut i ACCEPTAR les seves
condicions d’adhesió, amb els drets i obligacions esmentats en els mateixos i
que consten a l’expedient.
SEGON.- FACULTAR l’Il·lma. Sra. Dolors Rovirola i Coromí, alcaldessa, per
subscriure els documents necessaris per l’efectivitat dels acords, i nomenar-la
com a interlocutor amb l’Organisme autònom de salut pública de la Diputació
de Girona-Dipsalut.
TERCER.- COMUNICAR l’adopció d’aquest acord a l’Organisme autònom de
salut pública de la Diputació de Girona – Dipsalut per al seu coneixement i
efectes.

7.- PROPOSTA DE SOL.LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA. FONS DE SUBVENCIONS-2009.
El Ple de la Diputació de Girona en sessió de data 20 de gener de 2009 va
aprovar les bases reguladores de les subvencions a concedir dins l’àmbit de
Cooperació Municipal “Fons de Subvencions” per al finançament d’actuacions
de competència municipal, atorgant a Vilademuls l’impost de 18.000,00€.
L’Alcaldessa dóna compte que una actuació susceptible de ser finançada,
ordenació del nucli de l’església de Terradelles.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Sol·licitar a l’Area de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona,
dins de Fons de Subvencions, una subvenció de 18.000,00€, per l’ordenació
del nucli de l’església de Terradelles.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa Sra. Dolors Rovirola i Coromí per portar a
terme aquests acords.
8.- PROPOSTA DE SOL.LICITUD DE CANVI DE DESTI D’UNA SUBVENCIÓ
ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, FONS DE SUBVENCIONS2008.
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 17 de juny de
2008, va atorgar dins del Fons de Subvencions-2008, dues subvencions per
import de 9.000,00€ cada una: Renovació de la xarxa d’aigua potable del nucli
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de Terradelles i, recol.locar plaques solars a la teulada de les escoles de Sant
Esteve de Guialbes.
Atès que per motius pressupostaris no es pot executar dins del termini per
justificar la subvenció, interessa el canvi de destí de la subvenció, per obres al
CEIP de Sant Esteve de Guialbes.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Sol·licitar a Cooperació Municipal de la Diputació de Girona el canvi
de destí de la subvenció atorgada dins del Fons de Subvencions-2008,
recol.locar plaques solars a la teulada de les escoles de Sant Esteve de
Guialbes, per l’obra: obres al CEIP de Sant Esteve de Guialbes.
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona.

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS NÚM. 1 I NÚM.2
DE L’OBRA “PROJECTE D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA DELS
NUCLIS DE VILADEMULS, GALLINERS I PARETS D’EMPORDÀ”.
Vistes les certificacions núm. 1 i núm. 2 de l’obra “Projecte d’abastament
d’aigua en alta dels nuclis de Vilademuls, Galliners i Parets d’Empordà”, inclosa
dins del PUOSC amb número 603 de l’any 2008. I l’acta de preus contradictoris
de data 30 de juny de 2009.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar les certificacions núm. 1 i núm. 2 de l’obra “Projecte
d’abastament d’aigua en alta dels nuclis de Vilademuls, Galliners i Parets
d’Empordà”, inclosa dins del PUOSC amb número 603 de l’any 2008. I l’acta de
preus contradictoris de data 30 de juny de 2009.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i al
Departament de Governació i Administracions Públiques.

10.- PROPOSTA DE PARTICIPACIÓ AL PROJECTE FORCECA-FONS
REGIONAL DE COMPENSACIÓ D’EMISIONS DE CARBONI
L’Associació Factoria de Sostenibilitat ha impulsat la participació al projecte
FORCECA-Fons Regional de Compensació d’Emissions de Carboni.
L’Ajuntament de Vilademuls té interès en presentar-se a la convocatòria per a
projectes de lluita contra el canvi climàtic de la Fundación Biodiversidad 2009.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Participar en el projecte FORCECA-Fons Regional de Compensació
d’Emissions de Carboni, impulsat per l’Associació Factoria de Sostenibilitat i
que es presenta a la convocatòria per a projectes de lluita contra el canvi
climàtic de la Fundación Biodiversidad 2009.
Segon.- Facultar a l’Alcaldessa per portar a terme aquest acord.

11.- PROPOSTA A PRESENTAR-SE AL PREMIO GRUPO TRAGSA PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL.
El Grupo TRAGSA ha convocat la 3a edició del “Premio Grupo Tragsa para el
Desarrollo Sostenible del Medio Rural”.
Per part de l’Alcaldia es proposa la redacció d’una memòria valorada pel
subministrament de calefacció de la planta de biogàs situada a la SAT Sant
Mer al CEIP i Llar d’infants de Sant Esteve de Guialbes, per presentar-lo en el
premi.
Es debat sobre l’equip més adequat per redactar la documentació tècnica i es
proposa l’empresa Enginyeria Energètica Gironina S.L.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Concórrer a la 3a edició del “Premio Grupo Tragsa para el Desarrollo
Sostenible del Medio Rural”.
Segon.- Encomanar a l’empresa Enginyeria Energètica Gironina S.L. per la
redacció de la memòria valorada.
Tercer.- Facultar al regidor Sr. Jordi Ginabreda Felip per signar el formulari de
sol·licitud d’inscripció.

12.- PRECS I PREGUNTES
L’Alcaldessa exposa la problemàtica de que possiblement es manipulin per part
d’usuaris dels seus comptadors d’aigua; els regidors decideixen donar
instruccions als serveis municipals per precintar tots els comptadors d’aigua.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per acabada la
sessió, essent dos 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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