ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA TRETZE DE MAIG DE DOS MIL VUIT.
Vilademuls, tretze de maig de dos mil vuit, 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 i Martínez
Assisteix, amb veu i sense vot el regidor Sr. Josep Bosch Bardera, i la Sra.
Lourdes Guitart Romans.
Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Boet Serra, que dóna fe d’aquest acte.
Essent les set 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 ordinària de la Junta de Govern Local
de data vuit d’abril de dos mil vuit, és aprovada per unanimitat, sense cap
esmena.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 11.04.08.A. Aprovar inicialment el projecte
d’urbanització de les unitats d’actuació UA2 i UA3 de Vilafreser.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 15.04.08.A. Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística de les obres realitzades pel Sr. Joaquim Peralba Casellas
al Mas Ruart a Orfes.
2.3.- DECRET D’ALCALDIA 16.04.08.A. Atorgar un ajut econòmic de 150,25€
per col·laborar en el finançament d’una ambulància a Nigèria.
2.4.- DECRET D’ALCALDIA 06.05.08.A. Atorgar a l’Associació de Mares i
Pares d’alumnes del CEIP Sant Esteve de Guialbes una subvenció de 242,63€
per les despeses de la rua de carnaval any 2008.

2.5.- DECRET D’ALCALDIA 07.05.08.A. Procedir a l’execució subsidiària de
les obres necessàries per a restaurar la legalitat urbanística de la finca Cal
Flequer a Sant Esteve de Guialbes.
2.6.- DECRET D’ALCALDIA 08.05.08.A. Personar-se en el recurs contenciós
administratiu ordinari núm. 802/2007, Jutjat núm. 1. Interposat pel Sr. Martin
Paradas i Sra. Batlle Guitart.

3.- PAGAMENTS I FACTURES
SUMINISTRES GIRONA S.L.
Material Llar infants

Fact. Núm. 248.933
437,35€

HERMEX IBERICA S.A.
Cambiador. Llar infants

Fact. Núm. 40643
554,71€

ECOTERM S.L.
Aire condicionat

Fact. Núm. 11
2.806,76€

ECOTERM S.L.
Treballs aire condicionat

Fact. Núm. 1
99,18€

ECOTERM S.L.
Canvi lloc aparell

Fact. Núm. 10
692,83€

PLANA HURTÓS
Redacció Pla director

Fact. Núm. 117
13.920,00€

CONSULTORIA MEDIAMBIENTAL PV, S.L.
30% Redacció Plans de protecció civil

Fact. Núm. 145
870,00€

CONSELL COMARCAL
Proposta modificació puntual NNSS

Fact. Núm. 155
550,00€

CONSELL COMARCAL
RSU, març 2008

Fact. Núm. 105
1.355,46€

CONSELL COMARCAL
Visita de comprovació Mas Orarols Ollers

Fact. Núm. 148
89,93€

CONSELL COMARCAL
Visita de comprovació Mas Orarols Ollers

Fact. Núm. 147
89,93€

SILEX 35
Regals festa vellesa
CONSELL COMARCAL
RSU, febrer 2008

Fact. Núm. A-80041
546,71€
Fact. Núm. 59
1.221,48€

ASSA
Treballs xarxa aigua

Fact. Núm. 67
970,87€

SALA I ROS C.B.
Treballs a cunetes i camins Vilafreser

Fact. Núm. 14
1.737,68€

ENTEQ S.L.
Certificat final instal·lació baixa tensió Llar infants

Fact. Núm. A-54
481,40€

HIDROJET SERVICIOS
Netaja xarxa desaigua

Fact. Núm. 95173
165,85€

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
A) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Daniel Ibars Buira,
en nom i representació de la Fundació Sant Martí, amb DNI núm. 46122602A,
de data 23/04/2008, per reformar cuina i bany a la Rectoria a Galliners de
Vilademuls. Tramitada en l’expedient OBRA 25/2008.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe del tècnic municipal de data 12 de maig de 2008.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Daniel Ibars Buira, en nom i
representació de la Fundació Sant Martí, amb DNI núm. 46122602A, de data
23/04/2008, per reformar cuina i bany a la Rectoria a Galliners de Vilademuls,
amb un pressupost de 5.896,00€. Tramitada en l’expedient OBRA 25/2008,
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.

B) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Lluís Puigdevall
Puignau, en nom i representació del Sr. Josep Puignau, amb DNI núm.
40345338A, de data 05/05/2008, per la construcció d’una valla amb dos portals
a Mas Perpinyà a Orfes de Vilademuls. Tramitada en l’expedient OBRA
31/2008.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe del tècnic municipal de data 12 de maig de 2008.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Lluís Puigdevall Puignau, en nom i
representació del Sr. Josep Puignau , amb DNI núm. 40345338A, de data
05/05/2008, per la construcció d’una valla amb dos portals a Mas Perpinyà a
Orfes de Vilademuls, amb un pressupost de 1.842,00€. Tramitada en
l’expedient OBRA 31/2008, salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- La tanca serà d’obra massissa fins a una alçada màxima de 90 cm, i fins a
una alçada de 1,50 m seran de tancament vegetal i reixat metàl·lic.
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.

C) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Jaume Batlle
Busquets, en nom propi, amb DNI núm. 40262662N, de data 28/04/2008, per
anivellar i pavimentar a Mas Pla a Vilamarí de Vilademuls. Tramitada en
l’expedient OBRA 28/2008.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe del tècnic municipal de data 12 de maig de 2008.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Jaume Batlle Busquets, en nom propi,
amb DNI núm. 40262662N, de data 28/04/2008, per anivellar i pavimentar a
Mas Pla a Vilamarí de Vilademuls, amb un pressupost de 2.100,00€. Tramitada
en l’expedient OBRA 28/2008, 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.

D) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Xavier Vicens
Teixido, en nom propi, amb DNI núm. 40318458X, de data 25/04/2008, per a
construir un local (zona d’acumuladors) d’uns 6 m2 a Mas Vicens a Vilamarí de
Vilademuls. Tramitada en l’expedient OBRA 26/2008.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.

Vist l’informe del tècnic municipal de data 12 de maig de 2008.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Xavier Vicens Teixido, en nom propi,
amb DNI núm. 40318458X, de data 25/04/2008, per a construir un local (zona
d’acumuladors) d’uns 6 m2 a Mas Vicens a Vilamarí de Vilademuls, s’haurà
d’ajustar a la memòria valorada de data abril 2007 signada per l’enginyer
industrial Sr. Jaume Vicens i Teixidor, amb un pressupost de 1.247,06€.
Tramitada en l’expedient OBRA 26/2008, salvant el dret de propietat i sens
perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Els colors dels paraments serà de la gamma dels terrossos, prohibint-ne el
blanc. També s’han d’executar les altres mesures correctores d’impacte
paisatgístic que descriu el projecte (apantallament vegetal).
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.

E) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Joan Mallolas Juan,
en nom propi, amb DNI núm. 37475961Z, de data 07/04/2008, pel moviment de
terres a la zona de Can Costa a Galliners de Vilademuls. Tramitada en
l’expedient OBRA 20/2008.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe del tècnic municipal de data 12 de maig de 2008.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Joan Mallolas Juan, en nom propi, amb
DNI núm. 37475961Z, de data 07/04/2008, pel moviment de terres a la zona de

Can Costa a Galliners de Vilademuls, s’haurà d’ajustar a la memòria valorada
de data abril 2007 signada per l’enginyer tècnic agrícola Sr. Victor Sancho
Espigulé amb visat núm. 830195 de data 07 d’abril de 2008, amb un pressupost
de 7.593,30€. Tramitada en l’expedient OBRA 20/2008, salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Els talussos que es crearan degut als moviments de terra seran de la
següent manera;
a. Els talussos seran amb un pendent 1:3 (alçada-base)
b. Si els talussos superen els tres metres d’alçada, aquests hauran
de formar terrasses d’igual amplada que alçada.
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.

F) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Francesc Payet
Alsina, en nom propi, amb DNI núm. 40229239P, de data 25/02/2008, per
arranjar un teulat a Can Calsina de Vilademuls. Tramitada en l’expedient OBRA
15/2008.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe del tècnic municipal de data 18 de febrer de 2008.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Francesc Payet Alsina, en nom propi,
amb DNI núm. 40229239P, de data 25/02/2008, per arranjar un teulat a Can
Calsina de Vilademuls, amb un pressupost de 4.680,00€. Tramitada en

l’expedient OBRA 15/2008, salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Si no es canvien més del 50% dels cairats. Si es canvia el conjunt de cairats
s’haurà d’aportar projecte tècnic degudament visat, amb assumeix de direcció
d’obra.
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.

G) Vista la sol·licitud de data 17/03/2008, de llicència municipal per a la
segregació de terrenys formulada pel Sr. Pere Vilarnau Rovira i Sr. Josep Ma.
Pagès Poch de la qual cosa en resulta que els terrenys que es pretén segregar
tenen la qualificació de rústics.
Vista la resolució de la Direcció general de Desenvolupament Rural de data 30
de gener de 2008.
Vist l’informe del tècnic municipal de data 14 d’abril de 2008.
Vist el que disposen els articles 179.2 a) i 183 i següents del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i
els articles 241 a 250 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme,
En virtut de les facultats que em confereix l'article 21 de la Llei 7/1985 de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en la redacció donada per la
llei 57/2.003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del
govern local, i disposicions concordants en la matèria,
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

PRIMER- Concedir al Sr. Pere Vilarnau Rovira i al Sr. Josep Ma. Pagès Poch
Llicència Municipal de parcel·lació-declaració d'inncecessarietat de la llicència
de parcel·lació urbanística per:
a) Segregar una superfície de 0,67 Hectàrees de la parcel·la 10,
subparcel.les “a”, “b” , “c” i parcial de la “d” del cadastre de Vilademuls,
amb l’expressa condició que s’agrupin a la parcel·la 8 del polígon 3 del
cadastre de Vilademuls.
b) Segregar la subparcel.la “d” de la parcel·la 14 del polígon 3 del cadastre
de Vilademuls.
c) Segregar una superfície de 0,26 Hectàrees de la parcel·la 26 “g” del
cadastre de Vilademuls, amb l’expressa condició que s’agrupin a la
parcel·la 17 del polígon 3 del cadastre de Vilademuls.
d) La segregació de la parcel·la cadastral 52 del polígon 2 de Vilademuls,
amb una superfície de 0,55 Hectàrees, amb l’expressa condició que
s’agrupi a les parcel·les cadastrals 51 i 53 del mateix polígon i municipi.
SEGON- Que es faci arribar còpia d'aquest document a l'interessat als efectes
oportuns.

H) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Ma. Callís
Guixeras, en nom propi, amb DNI núm. 40319044K, de data 30/01/2008, per la
construcció d’una barbacoa i consolidació de porxo existent a Can Ferrer a
Galliners de Vilademuls. Tramitada en l’expedient OBRA 5/2008.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe del tècnic municipal de data 25 de febrer de 2008.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Josep Ma. Callís Guixeras, en nom
propi, amb DNI núm. 40319044K, de data 30/01/2008, per la construcció d’una
barbacoa i consolidació de porxo existent a Can Ferrer a Galliners de
Vilademuls, s’haurà d’ajustar al projecte amb visat C.08.0082 de data
29/01/2008 del Col·legi d’Aparalladors i Arquitectes Tècnics de Girona, amb un
pressupost de 8.801,66€. Tramitada en l’expedient OBRA 5/2008, salvant el
dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:

1.- Els materials de façana hauran de complir les determinacions de l’article
130 de les NNSS vigents:
ART. 130 - Façanes.
Els materials permesos en els acabats de façana seran la pedra natural, l'estucat tradicional,
l'arrebossat amb morter de calç i l'arrebossat de c.p. que haurà d'anar pintat, tots ells amb
tonalitats de la gamma dels terres, prohibint-se el color blanc. Es deixaran vistos els
elements de pedra ornamentals existents com ara dovelles, llindes, brancals etc. existents a
l'edificació.
Queden prohibits els aplacats de qualsevol mena en façana, les caixes de persiana vistes o
marcades en façana, les entregues de forjat vistes, les gelosies prefabricades i els baixants i
les canals de recollida d'aigua de plàstic.
En les obres d'ampliació dels edificis existents, els materials, textura i cromatisme de les
ampliacions estaran d'acord amb les corresponents al cos original.
Individualment es podrà valorar la possibilitat d'utilitzar l'obra vista, nomès en obres de
reforma i ampliació, o l'aplacat amb pedra natural, sempre que es pugui demostrar que
s'integren a les preexistències tipològiques de l'arquitectura del lloc, tant per la seva textura
com pel color, i estaran subjectes a previ informe favorable de la Comissió Territorial del
Patrimoni del Departament de Cultura.
Els rètols es col.locaran preferentment dins les línies que formen els buits arquitectònics i
s'hauran d'escriure amb lletres impreses sobre bases planes de vidre, metacrilat incolor
transparent, llautó, coure, ferro o alumini pintats.
La canal de recollida d'aigües i els baixants vistos seran de zenc o ferro galvanitzat. Els
últim dos metres seran de ferro.

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.

I) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Ma. Callís
Guixeras, en nom propi, amb DNI núm. 40319044K, de data 21/04/2008, per
construir un local (galliner i magatzem) d’uns 29 m2 a Can Ferrer a Galliners
de Vilademuls. Tramitada en l’expedient OBRA 65/2007.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.

Vist l’informe del tècnic municipal de data 5 de maig de 2008.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Josep Ma. Callís Guixeras, en nom
propi, amb DNI núm. 40319044K, de data 21/04/2008, per construir un local
(galliner i magatzem) d’uns 29 m2 a Can Ferrer a Galliners de Vilademuls,
s’haurà d’ajustar a l’annex del projecte amb visat C.08.0082 de data 29/01/2008
del Col·legi d’Aparalladors i Arquitectes Tècnics de Girona, amb un pressupost
de 2.451,00€. Tramitada en l’expedient OBRA 65/2007, salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Els colors dels paraments serà de la gamma dels terrossos, prohibint-ne el
blanc.
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.

J) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada per la Sra. Josefa Barceló
Casamort, en nom propi, amb DNI núm. 40133947M, de data 15/04/2008, per a
remolinar paret del pati a Can Teixidor d’Orfes de Vilademuls. Tramitada en
l’expedient OBRA 22/2008.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe del tècnic municipal de data 5 de maig de 2008.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra a la Sra. Josefa Barceló Casamort, en nom
propi, de data 15/04/2008, per a remolinar paret del pati a Can Teixidor d’Orfes

de Vilademuls, amb un pressupost de 800,00€. Tramitada en l’expedient OBRA
22/2008, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Els colors dels paraments serà de la gamma dels terrossos, prohibint-ne el
blanc.
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.- PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA LLICÈNCIA PER EXERCIR UNA
ACTIVITAT RAMADERA
Vista la sol·licitud i documentació presentada pel Sr. Cristobal López Reinoso,
en nom propi, amb NIF núm. 74590383A, de data 04/04/2008, pel canvi no
substancial de l’explotació d’ovelles emplaçada al Mas Compte a Orfes de
Vilademuls, amb un cens màxim de 600 ovelles de reproducció, 10 sementals,
45 ovelles de reposició, 200 oví d’engreix, 10 cabrum de reproducció, 1
semental, 5 cabrum de reposició, 1 vaca allentant, 1 cria de boví.
Vista la documentació tècnica amb visat núm. 830155 del Col·legi Oficial
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya, demarcació
Girona.
Vist el Pla individual de gestió de dejeccions ramaderes de data març 2008.
Vistos els informes del veterinari adscrit al Consell Comarcal del Pla de l’Estany
Sr. Fausto Parals Granero de data 23 d’abril de 2008.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Donar per complimentat el tràmit de comunicació que s’estableix en
l’article 41, de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de

l’Administració ambiental, per a l’exercici de les activitats de l’Annex III del
Reglament general de desplegament de la citada Llei.
Segon.- Advertir que l’activitat tindrà un control periòdic cada cinc anys,
consistent en una verificació tècnica de caràcter ambiental que s’estableix en
l’article 45 de la Llei 3/1998, citada.

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA MOCIÓ PER EXIGIR EL
SOTERRAMENT TOTAL DE LA LINIA ELÈCTRICA DE MOLT ALTA TENSIÓ
A LES COMARQUES GIRONINES.
Atès l’execució de la línia elèctrica aèria de 400 kV tram Vic- Bescanó, el
projecte de línia elèctrica aèria de 400 kV d’entrada i sortida a la subestació de
Riudarenes des de la línia Sentmenat-Vic-Bescanó i les previsions de projecte
de línia elèctrica aèria de 400 kV ens els trams Bescanó-Santa Llogaia i Santa
Llogaia-Frontera francesa, previst pel Ministeri d’Indústria.
Atesa la preocupació dels municipis en l’impacte ambiental, social i paisatgístic
que ocasionarà una línia elèctrica aèria de 400 KV a les comarques gironines, la
qual és previst que travessi zones bàsicament rústiques amb excepcionals
valors paisatgístics, naturals i patrimonials i també passi propera a nuclis de
població.
Atès que el soterrament de línies elèctriques d’alta tensió és viable tècnicament,
existeix la tecnologia adequada, fa anys que s’utilitza i amb el seu soterrament
es minimitza els camps elèctrics i magnètics reduint els efectes nocius per al
medi ambient i la salut.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER: Exigir a les administracions competents que el desplegament del
projecte de línia elèctrica a 400 kV a comarques gironines es dugui a terme
mitjançant el seu soterrament tot aprofitant les oportunitats que dóna la creació i
ampliació de les diferents infraestructures de comunicació i, en qualsevol cas,
en coherència amb el sistema de construcció i de compensacions que s’apliqui a
Catalunya Nord. Al mateix temps, que es desmantellin les línies aèries existents
que permeti aquest desplegament soterrat.

SEGON: Donar trasllat del present acord al Ministeri d’Indústria, Ministeri de
Medi Ambient, a Red Eléctrica Española, a la Direcció General d’Energia del
Departament de Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, al
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, a la Diputació de
Girona i al CILMA.

7.- PROPOSTA DE DONAR SUPORT AL CORRELLENGUA 2008.

L’ús social del català segueix disminuint any rera any arreu dels Països
Catalans. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua catalana (CAL) volem donar un nou impuls a la normalització de la
nostra llengua per mitjà de la dotzena edició del Correllengua. Una tasca que
requereix de l’esforç de tothom. Només d’aquesta manera podrem garantir que
el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i
comunitàries.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en
l’element d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica
del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals,
associacions i societat civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi,
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Donar suport al Correllengua 2008 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.

Segon.- Donar suport a la necessitat d’un nou marc legislatiu per a la nostra
llengua, que es concreti amb una nova llei de Política lingüística.
Tercer.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en
organitzar el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària pel
bon desenvolupament de les activitats programades.
Quart.- Fer pública aquesta iniciativa i entendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta corporació.
Cinquè.- Fer una aportació econòmica general de 100,00€ per a l’organització
dels actes i el bon funcionament del Correllengua 2008.
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer Santa Perpètua, 15
baixos 08012 de Barcelona, i als organismes del pas del Correllengua del
municipi.

8.- PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’ADF L’ESTANY.
Vist l’escrit presentat per l’ADF l’Estany de data 09-05-2008 sol·licitant una
subvenció per la celebració de la XIX trobada d’Agrupacions de Defensa
Forestal de Catalunya, prevista pel dia 1 de juny de 2008 al pavelló la Draga de
Banyoles.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar a l’ADF Estany una subvenció de 1.000,00€ per la celebració
de la XIX trobada d’Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya, prevista
pel dia 1 de juny de 2008 al pavelló la Draga de Banyoles.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’ADF Estany.

9.- PROPOSTA DE SOL.LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ AL CONSELL
COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany té aprovades les bases per a la
concessió de subvencions per a la reparació, conservació i manteniment de
camins municipals.
L’Alcaldessa dóna compte la pavimentació del camí de les Anglades a Ollers.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany una subvenció per
la pavimentació del camí de les Anglades a Ollers.
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

10.- PROPOSTA DE SOL.LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ A COOPERACIÓ
MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.
Vista la convocatòria de la Diputació de Girona per a l’atorgament de
subvencions als ajuntaments per a cobrir despeses en obres de competència
municipal, BOP núm. 41 de data 27 de febrer de 2008, pàgina 34.
L’Alcaldessa dóna compte de tres actuacions que poden ser subvencionables,
pavimentació pista Vilamarí, treballs en camins del poble de Vilafreser i
instal·lació aire condicionat al local social El Paller de Vilademuls.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Sol·licitar a l’Àrea de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona
una subvenció de 9.000,00€ pel finançament d’obres de competència
municipal.
Segon.- Facultar a l’Alcaldessa Sra. Dolors Rovirola i Coromí per portar a
terme aquests acords.

11.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE LA DIRECCIÓ
GENERAL DE DESENVOLUPAMENT RURAL.
Vista la resolució de concessió d’una subvenció per part de la Direcció General
de Desenvolupament Rural per l’obra “Renovació de la xarxa d’aigua potable
del nucli de Terradelles”, per un import de 38.551,86€.
Atès que es condició acceptar la subvenció.
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.- Acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General de
Desenvolupament Rural per import de 38.551,86€ per l’obra “Renovació de la
xarxa d’aigua potable del nucli de Terradelles” .
Segon.- Facultar a l’alcaldessa Sra. Dolors Rovirola i Coromí per portar a
terme aquests acords.

12.- PROPOSTA DE SOL.LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ
DE GIRONA, FONS DE SUBVENCIONS.
El Ple de la Diputació de Girona en sessió de data 22 de gener de 2008 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 dos actuacions susceptibles de ser finançades,
renovació de la xarxa d’aigua potable del nucli de Terradelles i recol.locació
plaques solars a la teulada de les escoles de Sant Esteve de Guialbes.
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 9.000,00€ per la renovació de
la xarxa d’aigua potable del nucli de Terradelles, i una subvenció de 9.000,00€
per la recol.locació plaques solars a la teulada de les escoles de Sant Esteve
de Guialbes.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa Sra. Dolors Rovirola i Coromí per portar a
terme aquests acords.

13.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DE LA SUBVENCIÓ
ENTRE ELS DIFERENTS NUCLIS PER A L’ORGAMITZACIÓ DE FESTES.
La regidora de cultura, Sra. Irene Mesas, proposa una distribució de la quantitat
destinada a subvencions per festes majors pròpies dels diferents nuclis del
municipi de Vilademuls, consistent en:
a) Oferir 500,00€ als nuclis que organitzin la seva festa major i facin
constar en el programa de la festa, diverses activitats obertes a tothom i
que durin 2 ó més dies, prèvia presentació de la sol·licitud que
s’especifica més endavant.

b) Per la resta de nuclis que no compleixin amb el que s’estableix en
l’apartat a), s’ofereix la quantitat de 300,00€.
També, previ debat, s’acorda que tots els nuclis hauran de presentar una
sol·licitud amb la qual s’adjuntarà el programa de la festa major. Una vegada
estudiada la sol·licitud es resoldrà segons forma detallada anteriorment.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Distribuir la subvenció que atorga anualment l’Ajuntament de
Vilademuls per organitzar la festa major dels diferents nuclis de la manera
detallada en els antecedents d’aquest acord.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa Sra. Dolors Rovirola i Coromí per portar a
terme aquests acords.
14.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’UNA XARXA WIMAX A LA
POBLACIÓ DE VILADEMULS.
Vista la proposta de subministrament presentat per la Corporació Megatel S.L.
de data gener de 2008 per a la xarxa WIMAX.
Atès que és urgent i d’interès públic donar un servei a la població de
Vilademuls que en aquest moments està mancada d’aquest servei.
Vista la proposta conveni amb la Corporació Megatel S.L. per gestionar la xarxa
WIMAX propietat de l’Ajuntament de Vilademuls.
Vist els articles 95 i 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 de novembre, de contractes
del sector públic.
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.- Subscriure amb la Corporació Megatel S.L. el conveni per la gestió
d’una xarxa WIMAX a la població de Vilademuls.
Segon.- Facultar a l’Alcaldessa Sra. Dolors Rovirola i Coromí per portar a
terme aquest acord.

15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ
DE LA XARXA D’AIGUA DEL SECTOR SUD DEL NUCLI DE TERRADELLES
Vist el projecte titulat “Renovació de la xarxa d’aigua del sector sud del nucli de
Terradelles”, redactat per l’enginyer industrial Sr. Joan Plana i Turró, de data
octubre 2007, amb un pressupost de 59.626,88€.
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 “Renovació de la xarxa
d’aigua del sector sud del nucli de Terradelles”, redactat per l’enginyer industrial
Sr. Joan Plana i Turró, de data octubre 2007, amb un pressupost de
59.626,88€.
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.

16.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Lourdes Guitart demana una actuació en els carrers del nucli de
Galliners, que estan en molt mal estat, aquesta podria consistir en reparar el
paviment.
L’Alcaldessa contesta que abans de decidir hauríem d’esperar la resolució de
les al·legacions efectuades al PUOSC.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa dóna per acabada la
sessió, essent les vuit hores del vespre.
L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls.

Signat: Dolors Rovirola i Coromí

El secretari acctal.

