ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA VINT-I-SIS DE GENER DE DOS MIL DEU.
Vilademuls, vint-i-sis de gener 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
12/01/2010, és aprovada per unanimitat, sense cap esmena.
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 14.01.10.A: Sol·licitar a la Diputació de Girona
una subvenció exclosa de concurrència pública, per l’actuació “Climatització i
producció d’ACS per equipaments públics CEIP i Escola Bressol.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 26.01.10.A: Nomenar al Sr. Josep Bosch Bardera
com a membre de la Junta de Govern Local i 2n Tinent d’Alcalde. Cessar a la
Sra. Irene Mesas Martínez com a membre de la Junta de Govern Local i 2a
Tinent d’Alcalde, durant el termini que aquesta està de baixa maternal.
3.- PAGAMENTS I FACTURES
RUTAC S.L.
Pin de Nadal

Fact. Núm. 09/191
580,00€

FERTO S.C.
Reixes local El Galliner

Fact. Núm. 1799
1.087,50€

CONSTRUCCIONS MAYOLAS PAIRET SL

Fact. Núm. 804
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Treballs xarxa aigua

304,50€

CONSTRUCCIONS MAYOLAS PAIRET SL
Caseta calefactor local El Galliner

Fact. Núm. 815
1.447,61€

TOMAS SC
Treballs varis serralleria

Fact. Núm. 1943
1.527,04€

4.- PROPOSTA DE PRÒRROGA DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILADEMULS I CREU ROJA DEL PLA DE L’ESTANY PER AL
DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS SOCIALS I SOCIOSANITÀRIES
SIGNAT L’ANY 2004.
Vist el conveni de data 20 de gener de 2010, de pròrroga del conveni entre
l’Ajuntament de Vilademuls i Creu Roja del Pla de l’Estany per al
desenvolupament d’activitats socials i sociosanitàries, signat l’any 2004.
La quantitat abonar per l’any 2010 és de 745,93€.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Prorrogar el conveni entre l’Ajuntament de Vilademuls i Creu Roja del
Pla de l’Estany per al desenvolupament d’activitats socials i sociosanitàries,
signat l’any 2004.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per portar a terme aquest acord.

5.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Joan Saus Subich,
en nom propi, de data 09/09/2009, per construir una paret de tanca a la finca de
Cal Bou a Terradelles de Vilademuls, expedient OBRA 63/2009.
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 25/01/2010.
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud per construir una paret de tanca a la
finca de Cal Bou, presentada pel Sr. Joan Saus i Subich, entrada en aquest ajuntament el dia 9 de
setembre de 2009, registre d’entrada 891, i documentació complementària del dia 14 d’octubre de 2009,
registre d’entrada 1003.
1.

Les obres estan situades en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general (RG). Es proposa la
construcció d’una paret de bloc revestida amb pedra del país de 15 metres de llarg i 1,20 metres
d’alçada a la finca de Cal Bou. Les obres que es proposen són menors.

2.

Les tanques en sòl no urbanitzable estan regulades per l’article 163.- Tanques de les NNSS.
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ART. 163 - Tanques.
1) Els tancats que es puguin disposar en les partions de parcel·les es construiran
de forma que no agredeixin el medi rural on s’emplacen ni barrin el pas als camins
existents.
2) Només s’admetran els tancats de parcel·la amb elements vegetals, matolls,
estaques, filats o similars. Les tanques o les seves parts, formades per filats o
altres tipus d’elements metàl·lics, hauran de ser totalment diàfanes i congruents
amb el caràcter rural de l’espai.
3) En cap cas seran admesos tancats opacs de fàbrica ni els que tinguin les
característiques pròpies de les tanques urbanes. Amb tot això s’admet un tancat
amb paret de pedra de la zona al voltants de les edificacions existents, separat com
a màxim 10 m d’aquestes, amb una alçada de 1,80 m i amb acabat tradicional.
4) No s’admetran el tancament d’espais interiors de les finques quan no resultin
necessàries per al desenvolupament dels usos agraris.
5) El que estableixen els punts anteriors s’entén sense perjudici de les facultats
que atorga als propietaris l’article 388 del Codi Civil.
Les tanques s’hauran de situar com a mínim a 4,00 m de l’eix dels camins que formen part
de la xarxa primària de camins rurals, definits a l’article 92.2.2 d’aquesta normativa.
Les tanques properes a les carreteres s’hauran de situar a una distància mínima de 8,00 m
de l’aresta exterior de l’explanació de la carretera. Quan les tanques siguin diàfanes es
podran situar a 3,00 m de l’aresta exterior de l’explanació, excepte a la carretera N-II i la
autopista A-7.
3.

D’acord al que s’ha exposat en el punt anterior, les tanques s’han de separar 4,00 m de l’eix dels
camins si aquests formen part de la xarxa primària de camins rurals, definits a l’article 92.2.2 de
les NNSS. El camí on es vol situar la tanca no està grafiat en els plànols normatius de les NNSS
ni en plànols del cadastre, ni és dels definits a l’article 92.2.2 com a camins de la xarxa primària
de camins rurals.

4.

La tanca que es proposa està separada com a màxim 10 metres de l’edificació existent, per la
qual cosa es poden admetre tanques amb paret de pedra de la zona, amb una alçada màxima de
1,80 metres i acabat tradicional.

5.

El pressupost és de 684,00 €.

6.

L’informe és favorable.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Joan Saus Subich, en nom propi, per
construir una paret de tanca a la finca de Cal Bou a Terradelles de Vilademuls,
amb un pressupost de 684,00€. Tramitada en l’expedient OBRA 63/2009,
salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:

3

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.

B) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Borja Salvadores, en
nom i representació de REPSOL Comercial de Productos Petrolíferos, de data
27/10/2009, per una tanca i tapiat de les obertures de l’edifici existent de
l’estació de servei a Vilafreser de Vilademuls, expedient OBRA 73/2009.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
El Ministerio de Fomento, Unitat de carreteres de Girona, en data 16/12/2009
resolt autoritzar l’execució de les obres a la N-II, pk 731+000, marge dret.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 25/01/2010.
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud del projecte de tanca i tapiat de les obertures de l’edifici existent de
l’estació de servei a Vilafreser, presentada pel Sr. Borja Salvadores en representació de REPSOL
Comercial de Productors Petrolíferos, entrada en aquest ajuntament el dia 27 d’octubre de 2009,
registre d’entrada 1040, i documentació complementària del dia 5 de gener de 2010, registre d’entrada 3.
La sol·licitud es presenta acompanyada de projecte redactat i visat per l’enginyer industrial José Antonio
Fernández Beltran..
1.

Les obres proposades estan situades en sòl no urbanitzable, zona de Serveis Generals (SG) i dins
la zona d’afecció de la carretera N-II. Consisteixen en dur a terme les obres del tancament de
l’estació de servei, amb el tapiat de les obertures de l’edifici existent i la col·locació d’una tanca
perimetral amb malla de simple torsió. Les obres es consideren menors.
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2.

Es rep l’informe favorable per a les obres de la tanca i tapiat de les obertures de la Demarcació
de carreteres de l’estat a Catalunya, Unitat de Carreteres a Girona, amb les condicions particulars
i específiques que s’hi descriuen.

3.

El pressupost és de 4.700,00 €.

4.

L’informe és favorable. “

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Borja Salvadores, en nom i
representació de REPSOL Comercial de Productos Petrolíferos, per una tanca i
tapiat de les obertures de l’edifici existent de l’estació de servei a Vilafreser de
Vilademuls, amb un pressupost de 4.700,00€. S’haurà d’ajustar al projecte amb
visat número B-441330 de data 16/10/2009 del Col·legi d’Enginyers Industrials
de Catalunya. Tramitada en l’expedient OBRA 73/2009, salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- A les condicions generals i particulars de la resolució del Ministerio de
Fomento, Unitat de carreteres de Girona, de data 16 de desembre de 2009.
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. Josep Bahí Bosch,
en nom i representació de Pere Bahí Bosch, de data 11/01/2010, per la millora
de l’accés a la finca del Mas dels Frares construint un pas salvacunetes a
Vilafreser de Vilademuls, expedient OBRA 02/2010.
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 25/01/2010.
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per la millora de l’accés a la finca del Mas dels Frares construint un pas
salvacunetes, presentada pel Sr. Josep Bahí Bosch, entrada en aquest ajuntament el dia 11 de gener de
2010, registre d’entrada 12.
La sol·licitud es presenta acompanyada de pressupost i plànol.
1.

Les finca del Mas dels Frares està situada en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general (RG).
Les obres que es proposen són l’arranjament de l’accés al mas amb la construcció d’un pas
salvacunetes enterrat de 6 m de longitud al creuament. Les obres que es proposen són menors.

2.

El pressupost és de 550 €.

3.

L’informe és favorable.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Josep Bahí Bosch, en nom i
representació de Pere Bahí Bosch, per la millora de l’accés a la finca del Mas
dels Frares construint un pas salvacunetes a Vilafreser de Vilademuls, amb un
pressupost de 550,00€. Tramitada en l’expedient OBRA 02/2010, 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:
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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. Pere Vila Ros, en
nom propi, de data 14/01/2010, per reformar un bany i dues habitacions al Mas
Diret a Galliners de Vilademuls, expedient OBRA 03/2010.
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 25/01/2010.
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per reformar un bany i dues habitacions al Mas Diret de Galliners,
presentada pel Sr. Pere Vila Ros, entrada en aquest ajuntament el dia 14 de gener de 2010, registre
d’entrada 24.
La sol·licitud es presenta acompanyada de pressupost i plànol de situació.
1.

Les obres estan situades en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general (RG). Les obres es
consideren menors. Consisteixen en la reforma d’un bany de 6 m2 i la reforma de dues
habitacions de 30 m2 aproximadament.

2.

És d’aplicació l’art. 50 del Decret Legislatiu 1/2005, segons el qual els projectes que només
comportin obres de conservació, d’adequació, de millora o de manteniment d’un ús existent
admès per l’ordenament urbanístic resten únicament subjectes a llicència municipal.

3.

El pressupost és de 4.200,00 €.

4. L’informe és favorable.”
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Pere Vila Ros, en nom propi, per
reformar un bany i dues habitacions al Mas Diret a Galliners de Vilademuls,
amb un pressupost de 4.200,00€. Tramitada en l’expedient OBRA 03/2010,
salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
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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 RESOLUCIÓ D’UNA PROPOSTA D’ATORGAMENT DE
LLICÈNCIA AMBIENTAL.
La Junta de Govern Local en sessió de data nou de setembre de dos mil vuit va
acordar el següent:
“Vist l’expedient presentat per l’entitat SAT SANT MER amb NIF núm. F17069543, per a
l’obtenció de llicència ambiental per l’exercici d’una activitat valorització de residus no perillosos
al Paratge Bosc de Sant Mer s/n 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 30 d’abril de 2008.
S’ha notificat la proposta de resolució a la persona interessada i a l’Oficina de Gestió Ambiental
Unificada de Girona, i no han formulat al·legacions.
L’expedient s’ha tramitat de conformitat a l’article 48 del Decret 136/1999, de 18 de maig,
aquesta corporació elabora la proposta de resolució.
Primer.- Atorgar llicència ambiental per a l’exercici de l’activitat valorització de residus no
perillosos al Paratge Bosc de Sant Mer s/n a Sant Esteve de Guialbes de Vilademuls,
sol·licitada per l’entitat SAT SANT MER amb NIF núm. F17069543.
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 24/07/2008.
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 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.
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4.- 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.
5.- 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.
6.- La planta RESI no podrà tractar dejeccions ramaderes procedents d’altres explotacions
agràries, i haurà de tractar exclusivament dejeccions de la S.A.T. Sant Mer. Que l’art. 48.1.c.
del Decret 305/2006, condiciona les construccions a l’emmagatzematge, la conservació, la
manipulació i la transformació de productes (com és el cas) a tractar únicament productes
originats en la pròpia explotació. En aquest sentit, es limita la taula de tipologia de residus
autoritzats (taula especificada en la pàgina 21 de l’informe de l’O.G.A.U.) als que es generin en
la pròpia explotació agrària. (condició D.A.R.P.).
7.- Per tal d’evitar la infiltració de residus a l’aqüífer, les instal·lacions hauran de comptar amb
una xarxa de drenatge superficial d’aigües pluvials, que haurà d’incorporar els dispositius
necessaris per a la retenció dels residus o productes contaminats que poguí arrossegar l’aigua
d’escorrentia (condició A.CA.).
8.- Reforçar la pantalla vegetal en aquells llocs en que l’activitat sigui parcialment visible de les
immediacions: marge nord i, especialment marge sud-oest. Serà necessari plantar peus arboris
d’espècies pròpies del lloc (condició Arquitectura i Paisatgisme).
9.- No s’han d’impermeabilitzar els accessos a la planta, sempre i quan sigui viable per la
condició de l’A.C.A. (condició Arquitectura i Paisatgisme).
10.- Si és necessari, que s’utilitzi una tanca permeable a la vista, i que s’instal·li darrera la
massa vegetal que oculta l’activitat(condició Arquitectura i Paisatgisme).”

En data 16/04/2009 amb número d’entrada 414 el titular sol·licita modificació no
substancial de la llicència ambiental, referent a la ampliació de codis de residus
de la planta de biogàs. S’adjunta documentació tècnica de data 09/04/2009.
En data 13/05/2009 amb entrada número 508 el titular sol·licita un aclariment al
punt 6) de la llicència ambiental.
La tècnica municipal en data 06/07/2009 emet el següent informe:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per a la modificació no substancial de la llicència ambiental de la
planta de valorització de residus no perillosos de S.A.T. Sant Mer, referent a la sol·licitud
d’ampliació de codis de residus de la planta de biogàs, presentada pel Sr. Joaquim
Mercader Ayats, entrada en aquest ajuntament el dia 16 d’abril de 2009, registre d’entrada
414.
5. El projecte està situat en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general (RG). Els usos permesos
en zona de rústic general són l’ús agrícola i pecuari amb prioritat sobre altres usos. També l’ús
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industrial i de magatzematge, vinculats estretament a la producció agrícola, pecuària, forestal o
elaboració de productes derivats, depenent de la mateixa.
6.

El projecte inicial es va tramitar de conformitat amb el què disposa l’article 47, 48 i 49 del
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme. La
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 5 de març de 2008 va aprovar
definitivament la sol·licitud per a la instal·lació d’una planta de valorització de productes
orgànics, expedient 2008/030700/G. El projecte tramitat preveia el tractament del purí vacú de
l’explotació, i aigua ensucrada i glicerina com a residus orgànics per a la codigestió. La
sol·licitud d’ampliació de codis de residus que s’ha presentat preveu ampliar considerablement la
taula de matèries primeres a tractar, sense necessitat d’ampliar les instal·lacions. S’haurà de
trametre aquesta sol·licitud a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a que informin
de quina tramitació cal seguir o si la tramitació inicial ja és suficient i es pot considerar vàlida
per la inclusió d’aquests nous codis de residus. “

L’OGAU del Departament de Medi Ambient i Habitatge de Girona en data
03/08/2009 informa que l’ampliació de tipus de residus orgànics a tractar a
l’establiment no comporta un canvi substancial sobre la llicència ambiental. La
resolució adjunta annex, que es notifica juntament amb la resolució d’aquest
acord, i que són mesures correctores a la llicència. També, s’informa que
l’actuació haurà de ser objecte d’un control per part d’una entitat ambiental de
control degudament acreditada, el resultat de la qual haurà de ser igualment
comunicada a l’OGAU.
El titular en data 10/08/2009 amb número d’entrada 809 presenta certificat final
d’obra, amb visat núm. G-71646 de data 04/08/2009 del Col·legi d’enginyers
industrials de Catalunya.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 25/09/2009 informa que
la proposta sol·licitada, urbanísticament, no altera les condicions que la
Comissió va autoritzar en sessió de 5 de març de 2008. Sense perjudici del que
determinin les competències del Departament de Medi Ambient i del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de Girona informa en
data 28/12/2009 que els nous codis de residus que s’afegeixen als ja
autoritzats es podran tractar en la planta esmentada i no es considera
necessari el que s’hagin de proposar noves mesures correctores per part
d’aquest departament.
En data 05/01/10 l’OGAU del Departament de Medi Ambient i Habitatge de
Girona tramet còpia de l’acta de control inicial. En la mateixa es detalla el grau
de compliment de les condicions imposades per l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, amb l’abstenció de
l’alcaldessa, acorda la següent proposta de resolució:
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Primer.- Incorporar a la llicència ambiental atorgada en data 09/09/2008
l’ampliació dels codis de residus detallats en l’annex de l’informe de l’OGAU de
data 03/08/2009, als que ja es estaven autoritzats en l’informe integrat de data
30/04/2008 notificat en data 24/07/2008.
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
24/07/2008. I de les condicions, prescripcions i mesures de control proposades
per l’OGAU de data 03/08/2009, i que es notifica juntament amb aquesta
resolució.
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 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.- 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.
5.- 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.
6.- La planta RESI no podrà tractar dejeccions ramaderes procedents d’altres
explotacions agràries, i haurà de tractar exclusivament dejeccions de la S.A.T.
Sant Mer de Sant Esteve de Guialbes. La capacitat total de residus a tractar per
la fase 1 i fase 2 és la següent: com a mínim el 67,7% de purins bovins de la
S.A.T. Sant Mer, i com a màxim el 30,84% d’altres residus orgànics i el 2,1% de
fracció vegetal.
7.- Reforçar la pantalla vegetal en aquells llocs en que l’activitat sigui
parcialment visible de les immediacions: marge nord i, especialment marge
sud-oest. Serà necessari plantar peus arboris d’espècies pròpies del lloc
(condició Arquitectura i Paisatgisme).

11

8.- Si és necessari, que s’utilitzi una tanca permeable a la vista, i que s’instal·li
darrera la massa vegetal que oculta l’activitat(condició Arquitectura i
Paisatgisme).
9.- L’actuació haurà de ser objecte d’un control per part d’una entitat ambiental
de control degudament acreditada, el resultat de la qual haurà de ser igualment
comunicada a l’OGAU.

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL D’UN PROJECTE D’OBRAS.
Vist el projecte titulat “Estació depuradora d’aigües residuals al nucli de
Vilafreser”, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de
l’Estany, signat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Josep Alemany
Masgrau, de data gener 2010, amb un pressupost de 84.432,00€.
Atès que el Ple de la corporació en sessió de data deu de juliol de dos mil set
va delegar a la Junta de Govern Local les competències delegables.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra titulat “Estació depuradora
d’aigües residuals al nucli de Vilafreser”, redactat pels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany, signat per l’enginyer de camins, canals i
ports Sr. Josep Alemany Masgrau, de data gener 2010, amb un pressupost de
84.432,00€.
Segon.- D’acord amb l’article 37.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny s’exposen al públic
pel termini de 30 dies hàbils, durant els quals es podrà examinar a la Secretaria
de l’Ajuntament dies i hores d’atenció al públic i formular les al·legacions
pertinents.

8.- PROPOSTA DE SOL.LICITUD DEL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ
I LA SOSTENIBILITAT LOCAL
Vist del Reial Decret-Llei 13/2009, de 26 d’octubre, que crea el Fons Estatal per
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Atès que s’ha d’executar el següent projecte “Estació depuradora d’aigües
residuals al nucli de Vilafreser”.
Atès que el Ple de la corporació en sessió de data deu de juliol de dos mil set
va delegar a la Junta de Govern Local les competències delegables.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Sol·licitar la inclusió al Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat
Local el projecte d’obra “Estació depuradora d’aigües residuals al nucli de
Vilafreser”, de data gener de 2010, redactat pels Serveis Tècnics del Consell
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Comarcal del Pla de l’Estany amb un pressupost sense IVA de 72.786,21€,
amb un IVA de 11.645,79€, amb un import total per contracte de 84.432,00€.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per portar a terme aquests acords.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per acabada la
sessió, essent tres 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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