ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA VINT-I-NOU DE JUNY DE DOS MIL DEU.
Vilademuls, vint-i-nou de juny 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 dos 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
08/06/2010, és aprovada per unanimitat, sense cap esmena.
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 16.06.10.A: Autoritzar l’AMPA Escola Bressol El
Tractoret la utilització del menjador i el pati de l’escola del CEIP pel dia
19/06/2010.
3.- PAGAMENTS I FACTURES
COBLA PRINCIPAL DE PORQUERES
Aplec Sant Pere de Juïgues

Fact. Núm. 10026
820,00€

CONSELL COMARCAL
RSU, maig 2010

Fact. Núm. 146
1.499,40€

DCP QUIMIA SL
Paper higiènic

Fact. Núm. 10917
96,14€

ASSA
Treballs xarxa aigua

Fact. Núm. 97
6.871,28€
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LITH GRÀFIQUES
700 llibrets 75è aniversari Escola

Fact. Núm. 17576
781,04€

COBLA PRINCIPAL DE PORQUERES
Cobla Festa del Corpus

Fact. Núm. 10022
820,00€

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA
Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Fort Bramon, en
nom propi, de data 19/05/2010, per construir una piscina de 8x4 metres a Can
Fort a Sant Esteve de Guialbes de Vilademuls, expedient OBRA 31/2010.
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 31/05/2010.
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per construir una piscina de 8x4 metres a Can Fort de Sant Esteve de Guialbes,
presentada pel Sr. Josep Fort Bramon, entrada en aquest ajuntament el dia 19 de maig de 2010,
registre d’entrada 446.
La sol·licitud es presenta acompanyada de projecte tècnic redactat i visat per l’arquitecte Josep
Fort i el full d’assumeix de direcció.
1.

Les obres estan situades en sòl no urbanitzable, zona agrícola (AG), al límit amb el sòl urbà del
nucli de Sant Esteve de Guialbes. Les obres es consideren majors. Consisteixen en la construcció
d’una piscina de 8x4 metres per a l’habitatge existent de Can Fort.

2.

La piscina segons plànol presentat REX-01 que substitueix al EX-01, es situarà separat de la
previsió de reserva de vial segons plànol d’ordenació del nucli de Sant Esteve de Guialbes.

3.

El pressupost és de 14.352,75 €.

4.

L’informe és favorable condicionat a presentar la designació de coordinador de seguretat i
salut.”

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Josep Fort Bramon, en nom propi, de
data 19/05/2010, per construir una piscina de 8x4 metres a Can Fort a Sant
Esteve de Guialbes de Vilademuls, amb un pressupost de 14.352,75€. Que
s’ajustarà al projecte amb visat núm. 2010401516 de data 19/05/2010 del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Tramitada en l’expedient OBRA 31/2010,
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.
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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.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ
DEL CEIP DE SANT ESTEVE DE GUIALBES
La Junta de Govern Local en sessió de data 11/05/2010, va aprovar inicialment el
projecte “Ampliació del CEIP de Sant Esteve de Guialbes” amb un pressupost de
111.491,79€, es va exposar al públic per un termini de 30 dies hàbils, es va inserir
en el BOP de Girona núm. 94 de data 18 de maig de 2010 i en el taulell
d’anuncis de l’Ajuntament.
Durant aquest termini la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu ha
realitzat informe d’incidències, i els serveis tècnics del Consell Comarcal del Pla
de l’Estany ha redactat el projecte reformat. Durant el període d’exposició no
s’han efectuat altres 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 “Reformat del projecte d’ampliació del
CEIP de Sant Esteve de Guialbes”, amb un pressupost de 111.491,79€, subscrit
per l’arquitecte Jordi Camps i Costa, de data febrer 2010.
Segon.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el taulell
d’anuncis de la corporació.
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6.- PROPOSTA D’OBERTURA D’UN COMPTE CORRENT AMB L’ENTITAT
LA CAIXA
Atès que per l’obertura d’un compte corrent s’ha de designar les persones
facultades per operar i el règim de disponibilitat dels fons.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Obrir un compte corrent amb l’entitat La Caixa.
Segon.- Designar les persones facultades per operar:
- Dolors Rovirola i Coromí. Alcaldessa
- Josep Bosch Bardera. Tresorer
- Lluís Boet Serra. Interventor
Tercer.- Establir el següent règim de disponibilitat dels fons:
- La signatura mancomunada de dos de les persones facultades per
operar.
Quart.- Comunicar aquest acord a l’entitat La Caixa.
7.- PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
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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