ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA VINT-I-CINC DE NOVEMBRE DE DOS MIL NOU.
Vilademuls, vint-i-cinc de novembre 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
Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Boet Serra, que dóna fe d’aquest acte.
Essent les cinc 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
10/11/2009, és aprovada per unanimitat, sense cap esmena.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 18.11.09.A: Autoritzar a la Sra. Sònia Pujol i
Nadal, en nom propi, la utilització del pati de l’escola del CEIP pel proper dia
22/11/2009 per una festa particular el diumenge a la tarda.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 23.11.09.B: Comparèixer en el recurs ordinari
524/2009 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona, interposat pel
Sr. Francesc Arranz Martorell i Sra. Marta Espar Figueras contra l’Ajuntament
de Vilademuls.
3.- PAGAMENTS I FACTURES
NANDO MASSANEDA TEATRE D’HUMOR
Representació teatral 21/11/2009

Fact. Núm. 493
1.160,00€

REPSOL YPF
Gasoil

Fact. Núm. 961209532
1.417,23€

CONSELL COMARCAL
Direcció obres complementàries Ajuntament

Fact. Núm. 431
503,71€
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GEOCAM SL
Geotècnic ampliació CEIP

Fact. Núm. 09-136
1.310,80€

OFICINA I ARXIU
Mobiliari ajuntament

Fact. Núm. 91243
4.243,57€

4.- PROPOSTA DE FORMULAR REQUERIMENT AL SR. JOSEP NOGUER
MARQUÈS.
La Junta de Govern Local en sessió de data 17/02/2009 va atorgar llicència
ambiental per a l’exercici d’una activitat ramadera emplaçada a Can Noguer a
Orfes de Vilademuls, sol·licitada pel Sr. Josep Noguer Marquès.
La llicència obligava a realitzar un control inicial específic per una Entitat
Ambiental Col·laboradora de l’Administració degudament acreditada, en un
termini no superior a vuit mesos comptadors des del dia següent a la recepció
d’aquesta resolució, que va ser en data 26/02/2009.
Fins a la data aquesta corporació no té constància d’haver-se realitzat el control
inicial.
De conformitat a l’article 95.2.b) del Decret 136/1999, de 18 de maig, que
aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, és una infracció greu exercir una activitat de l’annex II sense disposar de
la verificació de l’actuació de control inicial de caràcter general.
L’article 51 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, estableix la quantia de les
infraccions greus, de 901,52€ a 6.010,12€.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Requerir al Sr. Josep Noguer Marquès que presenti en un termini de
deu dies, a comptar des del dia següent a la recepció d’aquest acord, perquè
presenti el control inicial específic de conformitat als requeriments de la
llicència ambiental atorgada per la Junta de Govern Local en data 17/02/2009,
“L’expedient s’ha tramitat de conformitat a l’article 5.2 del Decret 50/2005, de
29 de març, i d’acord a l’apartat f), la Junta de Govern Local, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Atorgar llicència ambiental per a l’exercici de l’activitat ramadera
emplaçada a Can Noguer a Orfes de Vilademuls, sol·licitada pel Sr. Josep
Noguer Marquès, fins a una capacitat productiva màxima de:
a)
b)
c)
d)

Vaques de llet: 62 places.
Toro: 1 plaça.
Boví reposició: 34 places.
Boví cria: 22 places.
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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 notificat en data
22/01/2009.
2.- Realitzar un control inicial específic de caràcter mediambiental que
garanteixi l’adequació de les instal·lacions i de l’activitat als requeriments
aplicables i que, específicament farà referència als següents aspectes:
a) Comprovar que s’han adoptat les mesures adients per tal de
segregar les aigües de pluja procedents de les teulades de les
edificacions de tal manera que s’eviti la seva incidència en patis
d’exercici, instal·lacions d’emmagatzematge de les dejeccions
ramaderes i zones brutes.
b) Comprovar que s’han pres les mesures adients per tal d’evitar la
sortida de forma incontrolada, d’afluents líquids del femer, patis
d’exercici del bestiar i d’altres instal·lacions (sitges) i zones brutes.
En cas que se’n generin, s’hauran de canalitzar i emmagatzemar
en el sistema d’emmagatzematge de les dejeccions ramaderes i
aigües residuals disponible.
c) Comprovar la disponibilitat del “Llibre de gestió de les dejeccions
ramaderes” tal com es regula en el Decret 220/2001, d’1 d’agost.
d) Comprovar que es disposa de femers, amb una capacitat mínima
de 863 m3, d’acord amb el que s’indica a l’informe tècnic del “Pla
de gestió de les dejeccions ramaderes”.
e) Comprovar que el sistema d’emmagatzematge de les dejeccions
ramaderes és impermeable i estanc.
f) Comprovar que es realitza una correcta gestió de les aigües
residuals procedents de la neteja de la sala de munyir (les aigües
residuals no es poden abocar a la xarxa de clavegueram
municipal).
g) Comprovar que es disposa d’un sistema d’emmagatzematge per
a les aigües residuals procedents de la neteja de la sala de
munyir.
h) Comprovar que es disposa de dus boques de 25 mm i de manega
de 25 mm, o sistema equivalent, suficient com per cobrir el
perímetre de l’activitat.
3.- El control inicial específic haurà de ser realitzat per una Entitat Ambiental
Col·laboradora de l’Administració degudament acreditada, en un termini no
superior a vuit mesos comptadors des del dia següent a la recepció d’aquesta
resolució.
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4.- 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.
5.- 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.
6.- Caldrà revisar la llicència ambiental atorgada a l’establiment, en els
aspectes mediambientals, en el termini de vuit anys, llevat que es produeixin
abans canvis substancials en el mateix que obliguin a la tramitació d’una nova
llicència o que s’incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits a
l’article 67 del Decret 136/1999. Aquesta es materialitzarà amb la presentació
d’una avaluació ambiental verificada davant l’Ajuntament i l’OGAU.
7.- Aquesta autorització 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.”
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

5.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Sala Masó, en
nom propi, de data 05/11/2009, per emporlanar el garatge a Can Masó a Sant
Esteve de Guialbes de Vilademuls, expedient OBRA 76/2009.
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 16/11/2009,
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per emporlanar el garatge de Can Masó de Sant
Esteve de Guialbes, presentada pel Sr. Josep Sala Masó, entrada en aquest
ajuntament el dia 5 de novembre de 2009, registre d’entrada 1068.
La sol·licitud es presenta acompanyada de pressupost.
1. Les obres estan situades en sòl urbà, al nucli de Sant Esteve de
Guialbes. Les obres es consideren menors. Consisteixen en emporlanar
el garatge existent, d’una superfície de 22 m2.
2. El pressupost és de 540,00 €.
3. L’informe és favorable. “
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Josep Sala Masó, en nom propi, per
emporlanar el garatge a Can Masó a Sant Esteve de Guialbes de Vilademuls,
amb un pressupost de 540,00€. Que s’haurà d’ajustar a la documentació
presentada adjuntant la sol·licitud. Tramitada en l’expedient OBRA 76/2009,
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.
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 SOL.LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA
CATALANA DE L’AIGUA
Vista la Resolució MAH/2309/2009, de 12 d’agost, de convocatòria de
subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a
l’execució d’actuacions d’abastament en alta.
Vista la memòria valorada de la portada d’aigua des del pou de Vilafreser al
dipòsit de Ca la Sausa del municipi de Vilademuls, de data octubre de 2009,
redactat per l’enginyer industrial Sr. Joan Plana i Turró.
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.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la memòria valorada de la portada d’aigua des del pou de
Vilafreser al dipòsit de Ca la Sausa del municipi de Vilademuls, de data octubre
de 2009, redactat per l’enginyer industrial Sr. Joan Plana i Turró.
Segon.- Concórrer a la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals
per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en
alta, Resolució MAH/2309/2009, de 12 d’agost.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa per portar a terme aquests acords.

7.- PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per acabada la
sessió, essent les cinc i cinquanta minuts de la tarda.
L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls.

Signat: Dolors Rovirola i Coromí

El secretari acctal.
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