ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADA EL DIA CATORZE D’OCTUBRE DE DOS MIL VUIT.
Vilademuls, catorze d’octubre 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 nou de setembre 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 04.09.08.A: Aprovar prèviament el projecte
d’actuació específica d’interès públic per aula de natura en sòl no urbanitzable
a Can Duran a Vilademí de Vilademuls.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 15.09.08.A: Resolució per l’accés a l’expedient de
llicència ambiental activitat d’hotel rural a Can Motes d’Ollers.
2.3.- DECRET D’ALCALDIA 18.09.08.A: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística de les obres realitzades a can Pardala a Ollers de
Vilademuls.
2.4.- DECRET D’ALCALDIA 26.09.08.A: Liquidar al Club Español del bulldog
Inglés una taxa de 601,01€ per a la utilització del pavelló de Vilamarí els dies
12, 13, 14 i 15 de desembre de 2008.
2.5.- DECRET D’ALCALDIA 13.10.08.A: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística de les obres realitzades a Can Camps d’Ollers.

3.- PAGAMENTS I FACTURES
Hidrojet Servicios S.A.
Treballs xarxa clavegueram

Fact. Núm. 95487
207,31 €

Josep Ma. Perafarrer
Treballs varis

Fact. Núm. 74
819,42 €

Can Mateu
Material oficina

Fact. Núm. B-6622
35,90 €

Consell Comarcal Pla de l'Estany
RSU, agost 2008

Fact. Núm. 367
1.756,82 €

Consell Comarcal Pla de l'Estany
RSU, juny 2008

Fact. Núm. 251
1.662,28 €

Consell Comarcal Pla de l'Estany
RSU, juliol 2008

Fact. Núm. 307
1.659,38 €

Consell Comarcal Pla de l'Estany
Porjecte, adequació accés Galliners

Fact. Núm. 296
905,29 €

Canal Gràfic
Lona per l'entitat els Mulats

Fact. Núm. 60
235,80 €

Autocars Solà
Viatge Fes. Vellesa i a St. Ma. Queralt

Fact. Núm. 8305
1.770,85 €

Ferran Vila
Neteja brossa

Fact. Núm. 312/508
376,59 €

Serveis Informàtics Pla Estany
Telèfons CEIP Sant Esteve

Fact. Núm. 280306
187,80 €

SPD Girona SL
Senyal alumini

Fact. Núm. 20080258
45,61 €

Corporació Megatel SL
Substitució alimentador cremat

Fact. Núm. 200806086
36,77 €

Sigrav
Copa trobada motos antigues

Fact. Núm. 80306
49,07 €

Auto Taller Narcís
Arranjar vehicle municipal

Fact. Núm. 8236
363,95 €

Mega-Express SL
Ordinador

Fact. Núm. 200802189
1.055,67 €

Excavacions Masdevall SL
Treballs vies públiques

Fact. Núm. 280859
282,75 €

FERTO SC
Treballs local El Galliners

Fact. Núm. 1570
2.286,17 €

Fusteria Geli
Treballs Llar infants

Fact. Núm. 30
302,56 €

Tomas SC
Treballs CEIP Sant Esteve

Fact. Núm. 1575
1.123,51 €

Fusteria Pairet
Taulers anuncis

Fact. Núm. 754
2.501,56 €

Suministres Girona
Rentabaixelles

Fact. Núm. 263.112
428,27 €

Suministres Girona
Material vari

Fact. Núm. 262.837
173,20 €

Lluís Masegú Padrosa
Pintar CEIP Sant Esteve

Fact. Núm. 18
4.787,96 €

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Gijsbertus Adrianus
Johannes Huijink, en nom propi, amb NIE núm. X6963738M, de data
05/06/2008, per la rehabilitació i ampliació de Can Camps a Ollers de
Vilademuls. Tramitada en l’expedient OBRA 24/06.
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 15 de juliol de 2008.
En data 13/10/2008 l’Alcaldia-Presidència dicta Decret incoant expedient de
protecció de la legalitat urbanística de les següents obres:
-

La part construïda que no s’ajusta a l’autorització de la CUG és la
següent: ampliació lateral 1 (esquerra) de 4,30 m d’amplada i 10,10 m
de llargada, amb superfície de 43,43 m2; ampliació lateral 2 (dreta) de
4,30 m d’amplada i 2,70 m de llargada, amb superfície de 11,61 m2. La
superfície total de la part construïda sense autorització de la CUG és de
55,04 m2.

Vist l’informe jurídic de data 26/09/2008.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Gijsbertus Adrianus Johannes Huijink,
en nom propi, amb NIE núm. X6963738M, de data 05/06/2008, per la
rehabilitació i ampliació de Can Camps a Ollers de Vilademuls, que haurà
d’ajustar-se al projecte bàsic i executiu amb visat 2008402262 de data
29/05/2008 del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, i documentació
complementària presentada en data 10/07/2008, registre entrada 666.
Tramitada en l’expedient OBRA 24/2006, salvant el dret de propietat i sens
perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Ajustar les obres a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona
de data 09/04/2008,

-

La part de les obres que es corresponen amb el projecte aprovat per la
Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió de 9 d’abril de 2008, són les
següents: dues ampliacions laterals, a banda i banda de l’edificació
existent, de 4,00 m d’amplada i 10,50 m de llargada. Aquestes
ampliacions comptaran amb un estudi, per un costat, i cuina i menjador i
rentador, per un altre. La superfície total de l’ampliació és de 85,10m2.

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’APROVACIÓ DE DIFERENTS CONVENIS AMB EL
CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY.
L’Alcaldessa dóna compte dels següents convenis:
a) Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i
els Ajuntaments del Fontcoberta, Serinyà i Vilademuls, pel servei
d’intervenció d’una treballadora social.
b) Conveni entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els Ajuntaments
de Serinyà, Fontcoberta i Vilademuls per al desenvolupament del
projecte tècnic compartit.
c) Conveni entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els Ajuntaments
de Banyoles, Camós, Cornellà del Terri, Esponellà, Fontcoberta, Palol
de Revardit, Porqueres, Serinyà i Vilademuls per al desenvolupament
del projecte guia jove.
d) Conveni entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els Ajuntaments
de Banyoles, Cornellà del Terri, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Serinyà, Camós Esponellà i Vilademuls per al
desenvolupament del projecte bus nit.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar els següents convenis:
a) Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i
els Ajuntaments del Fontcoberta, Serinyà i Vilademuls, pel servei
d’intervenció d’una treballadora social.

b) Conveni entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els Ajuntaments
de Serinyà, Fontcoberta i Vilademuls per al desenvolupament del
projecte tècnic compartit.
c) Conveni entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els Ajuntaments
de Banyoles, Camós, Cornellà del Terri, Esponellà, Fontcoberta, Palol
de Revardit, Porqueres, Serinyà i Vilademuls per al desenvolupament
del projecte guia jove.
d) Conveni entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els Ajuntaments
de Banyoles, Cornellà del Terri, Fontcoberta, Palol de Revardit,
Porqueres, Serinyà, Camós Esponellà i Vilademuls per al
desenvolupament del projecte bus nit.
Segon.- Facultar a l’Alcaldessa per portar a terme la signatura dels mateixos.

6.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ D’UNA AJUDA DEL PUOSC-2006,
ADEQUACIÓ I ENLLUMENAT DE L’ACCÉS NORD DE GALLINERS.
Vista la Resolució d’1 de setembre de 2008, del Director General
d’Administració Local, d’acceptació de la renúncia a l’execució de l’actuació
“Pavimentació i soterrament de serveis a la plaça d’Orfes”, i l’acceptació de
l’obra “Adequació i enllumenat de l’accés nord de Galliners”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en l’actuació 2006/1434, Adequació i
enllumenat de l’accés nord de Galliners.
Segon.- Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Tercer.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar la direcció facultativa a
l’arquitecte Jordi Camps Costa.
Quart.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència
que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.

7.- PROPOSTA DE SOL.LICITUD D’UN CONVENI AMB EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY PER TAL QUE ASSUMEIXI LES
FUNCIONS D’ENS EXECUTOR EN RELACIÓ A L’OBRA “ADEQUACIÓ I
ENLLUMENAT DE L’ACCÉS NORD DE GALLINERS”.

Atès que l’obra “Adequació i enllumenat de l’accés nord de Galliners”, està
inclosa dins del PUOSC 2006, amb el número 1434.
De conformitat al Decret 375/2004, de 7 de setembre, Bases d’execució del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya per al quadrienni 2004-2007, base
cinquena.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany la signatura d’un
conveni per tal que assumeixi les funcions com a ens executor en relació a
l’obra “Adequació i enllumenat de l’accés nord de Galliners”.
Segon.- Sol·licitar que l’expedient de contractació es tramiti de forma urgent,
atès el termini per justificar la contractació finalitza el proper dia 5 de desembre
de 2008.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta Sra. Dolors Rovirola i Coromí per a
la signatura del conveni.

8.- PROPOSTA DE SOL.LICITUD D’UNA PRÒRROGA PER JUSTIFICAR
UNA SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA.
La Diputació de Girona amb data 18 de setembre de 2007 va atorgar una
subvenció per la “Pavimentació pista esportiva pavelló de Vilamarí”, per import
de 8.000,00€.
Atès que aquestes obres no es poden portar a terme abans de finalitzar el
termini de justificar la despesa, 30 de novembre de 2008, per motius de
calendari de l’empresa que ha d’executar l’actuació.
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.- Sol·licitar a la Diputació de Girona una pròrroga de sis mesos per
justificar la subvenció Exp. ES/9934, per l’obra “Pavimentació pista esportiva
pavelló de Vilamarí”.
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona.

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE “RENOVACIÓ
DE LA XARXA D’AIGUA DEL SECTOR SUD DEL NUCLI DE GALLINERS”
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió de data 13 de maig de 2008,
va aprovar inicialment el projecte “Renovació de la xarxa d’aigua del sector sud
del nucli de Terradelles” amb un pressupost de 59.626,88€, es va exposar al
públic per un termini de 30 dies hàbils, es va inserir en el BOP de Girona núm.
106 de data 2 de juny de 2008 i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Durant el període d’exposició no s’han efectuat 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 “Renovació de la xarxa d’aigua del
sector sud del nucli de Terradelles”, amb un pressupost de 59.626,88 €, subscrit
per l’enginyer industrial Sr. Joan Plana i Turró, de data octubre 2007.
Segon.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el taulell
d’anuncis de la corporació.

10.- PRECS I PREGUNTES
La Sra. Lourdes Guitart informa que el Consorci del Fluvià dins del programa
de rutes turístiques a diferents municipis, el proper dia 26 d’octubre, diumenge,
es farà la primera trobada a Palau de Santa Eulàlia i a Sant Mori.
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.

