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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió: 
Núm.:  719/15 
Caràcter : ordinària 
Data:  9 d’abril de 2015 
Horari: de 21:58 hores a les 23:05 hores  
Lloc :  Sala de reunions de la casa consistorial 
 
Membres de la Junta que hi assisteixen:  
Antonio Guinó Bou, Alcalde 
Josep Lluís Valentí Mompart, Tinent d’ Alcalde 
Antonio Trincheria Boix, Tinent d’Alcalde  
Natàlia Figueras Pagés, Tinent d’Alcalde 
Joan Josep Martínez Gonzalez, Tinent d’Alcalde  
 
Altres regidors, amb delegacions, que assisteixen a requeriment de l’Alcaldia: 
Pere Vila Ramos, regidor 
Carme Fernández Anello, regidora 
Fernando Maqueda Ramos, regidor 
Josep Mª Ciurana Planas, regidor 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Sol.licitud llicències d’obres 
3. Sol.licituds llicència primera utilització 
4. Expedients d’activitats 
5. Assumptes varis 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 
 
La Junta de Govern acorda, per unanimitat dels seus membres presents, aprovar l’acta 
de l’ultima sessió celebrada el dia 31 de març de 2015. 
 
2. Sol.licitud llicències d’obres 
 
Vistos els diferents expedients de sol.licitud de llicència d’obres en tràmit en aquest 
ajuntament, relacionats a continuació, es prenen respecte de cadascun d’ells les 
resolucions següents: 
 
Exp. Núm.   : 36/2015   Obres Menors 
Sol-licitant                   : TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U  
RE   : 918 31/03/2015 
Obres a realitzar : instal.lació d´un pal de fusta per escomesa 
Emplaçament de les 
obres: 

Urb. Montbarbat C. Sant Lluis  11 

 
INFORME TÈCNIC   : favorable 
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Examinada la sol·licitud i de conformitat amb el que disposen les Ordenances 
municipals i totes les altres normes d’aplicació, considera el facultatiu que no hi ha 
objeccions a oposar a la concessió de la llicència d’obres sol·licitada, per instal.lació 
d´un pal de fusta per escomesa a Urb. Montbarbat C. Sant Lluis  11:  
 
Segons la documentació presentada les obres sol·licitades corresponen a la 
instal·lació d´un poste de fusta, amb caràcter definitiu, per tal de poder suportar un 
cable d´escomesa aèria. (Escrit Sortida de Telefónica núm. 809/15 Permisos, - 
Assumpte: 1771010 MOBA:TRD C/ Sant Lluis,11 (RED), OBRA:6801703). 
 
La situació correcta dels treballs correspon a : C/ Sant Lluís, núm. 11 (Parc. 613 Urb. 
Montbarbat). 
 
L´article 24. Sistemes de Serveis Urbans (4) de la vigent revisió del Pla General de 
Maçanet de la Selva aprovada definitivament en data 26 de setembre de 2001, en el 
seu apartat 4, diu que “ les obres de nova planta i reforma de les xarxes de distribució 
de serveis urbans s´hauran de preveure soterrades en tots els àmbits urbans i 
urbanitzables...”. 
 
La present sol·licitud es tracta de l´ampliació de la xarxa aèria existent del servei de 
Telefonia. 
 
Pel fet de tractar-se de l´ampliació de la xarxa aèria es deixa a criteri de l´Ajuntament 
el fet d´atorgar la llicència a la sol·licitud en qüestió. 
 
LA JUNTA DE GOVERN PER UNANIMITAT ACORDA: 
 
Concedir la llicència sol·licitada amb les condicions que consten en l’anterior informe 
tècnic. 
 
 
Exp. Núm.   : 33/2015   Obres Menors 
Sol-licitant                   : BALLART ROS, XAVIER  
RE  : 848 24/03/2015 
Obres a realitzar : construcció d´una tanca metàl·lica 
Emplaçament de les 
obres: 

Veïnat del Pibitller C. Sant Joan, 15 

 
INFORME TÈCNIC   : favorable 
 
Examinada la sol·licitud i de conformitat amb el que disposen les Ordenances 
municipals i totes les altres normes d’aplicació, considera el facultatiu que no hi ha 
objeccions a oposar a la concessió de la llicència d’obres sol·licitada, per construcció 
d´una tanca metàl·lica a Veïnat del Pibitller C. Sant Joan, 15:  
 
el sol·licitant presenta croquis per realtzar el tancament metàl·lic de la parcel·la en el 
costat de la façana del carrer. 
 
Al croquis presentat no es defineix bé el límit de la parcel·la i la vorera..... per la qual 
cosa no es pot comprovar si els pous de fonamentació envaeixen la vorera (zona 
pública). 
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Les característiques de la tanca són conformes al planejament urbanístic, per la qual 
cosa s´informa favorablement amb aquest condició concreta i les particulars de més 
avall: 
 
- Caldrà que la fonamentació dels pous no envaeixi la zona pública de vorera. 
 
 
Condicions particulars: 
 
-La llicència es concedeix únicament per a les obres incloses en la present sol·licitud. 
-No es permeten ocupacions de via pública sense obtenir prèviament la corresponent 
llicència. 
-Es reposaran al seu estat inicial els paviments i serveis que puguin resultar afectats, 
pels treballs. 
-Caldrà acreditar que es disposa d´un gestor de residus autoritzat. 
-Acabades les obres, es deixarà la zona neta i en correctes condicions de conservació. 
-Es crearà, si s´escau, pas provisional per a vianants d´amplada mínima d´1 metre. 
-Es reposarà, a càrrec del promotor de les obres, qualsevol paviment o servei malmès 
pels treballs. 
 
LA JUNTA DE GOVERN PER UNANIMITAT ACORDA: 
 
Primer : Concedir la llicència sol·licitada amb les condicions que consten en l’anterior 
informe tècnic. 
 
Segon: Aprovar les liquidacions següents: 
 
Liquidació provisional de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i obres. 

Base imposable:  1431,53   € 
Tipus gravamen  3,95  % 
Import ICIO :   

 
 
56,55 € 

Liquidació de la taxa per expedició de llicències urbanístiques: 

Pressupost obra : 1431,53 € 
Import Taxa expedició llicències urbanístiques :BRES>  

 
35 € 

Taxa de connexió a les xarxes d’aigua i clavegueram : 
 
- Habitatge unifamiliar 100 €  
- Edificis plurifamiliars 50 € per cadascuna de les vivendes i 
locals de l’edifici 

 
0 € 

Liquidació de l’ocupació de via pública: 
 
Fins a 10 dies,  15 €/mòdul 
Fins a 20 dies,  15 €/mòdul 
Fins a 30 dies,  15 €/mòdul 
A partir de 30 dies,  15 €/mòdul  

0 € 

Liquidació de la taxa per obertura de rases en via pública: 
 
Fins a 10 ml. ,  30 €/ml. 
El ml. que excedeixin de 10 ,  3 €/ml. SES_SUP10M>     

0 € 
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Liquidació de la taxa per expedició de plaques de llicències 
d’obres 
 0 placa 

0 € 
  

TOTAL A PAGAR  91,55 € 
 
 
Exp. Núm.   : 32/2015   Obres Majors 
Sol-licitant                    : NOESA SERVICIOS Y INSTALACIONES, S.L  
RE   : 742 16/03/2015 
Obres a realitzar : habitatge unifamiliar aillada en construcción 
Emplaçament obres    : Veïnat del Pibitller C. Sant Esteve 4 

 
INFORME TÈCNIC   : favorable 
 
Examinada la sol·licitud i de conformitat amb el que disposen les Ordenances 
municipals i totes les altres normes d’aplicació, considera el facultatiu que no hi ha 
objeccions a oposar a la concessió de la llicència d’obres sol·licitada, per habitatge 
unifamiliar aillada en construcción a Veïnat del Pibitller C. Sant Esteve 4:  
 
En data 16 de març de 2015 presenta projecte d´habitatge unifamiliar aïllat en 
construcció, i adjunta la següent documentació: 
- 2 copies del projecte visat. 
- Fotografies estat actual. 
- Full d´estadística. 
- Full de assumeix d´arquitecte i aparellador. 
- Fotocopia de l´IBI. 
En data 25 de març de 2015 adjunta la següent documentació: 
- Dos exemplars plànol 8- compliment de l´ordenança de l´aigua. 
- Dos exemplars de la fitxa d´ecoeficiencia. 
 
 
Condicions particulars: 
 
-La llicència es concedeix únicament per a les obres incloses en el present projecte 
que contempla la construcció d´un habitatge unifamiliar aïllat iniciat en un 30% i 
segons llicencia exp.231/2005 i nº de visat 2005404879. Es presenta un projecte 
modificat que es desenvolupa amb la següent distribució: 
- Planta Garatge: Bany i garatge. 60,83 m2 construïts. 
- Planta habitatge. Menjador-estar, cuina, distribuïdor, 3 dormitoris, 1 bany i una 
terrassa. 87,50 m2 construïts i un porxo (50%) 5,90 m2 construïts. 
En total fa una superfície construïa de 154,23 m2.  
-No es permet modificar les rasants naturals del terreny en més menys 1 m. a les 
bandes contingues, de 2 m. d´ample, als  límits de parcel-la.  
-Es construirà paret de tanca d´1,20 màxim, obra opaca, i resta, fins a 1,60 cm. calat o 
vegetal. 
-No es permeten ocupacions de via pública sense obtenir prèviament la corresponent 
llicència. 
-Es reposaran al seu estat inicial els paviments i serveis que puguin resultar afectats, 
pels treballs. 
-Es construirà la vorada i la vorera en tot el front a via pública, amb el panot oficial de 
la urbanització i amb un pendent màxim, en sentit transversal, del 2%.  
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-Serà obligatori la formació del gual a la zona de la vorera que correspongui a 
l´entrada de vehicles amb peces remuntables o bé amb les mateixes  de la vorada 
enfonsades i amb la primera filada de panots lleugerament més inclinada. 
-Caldrà acreditar que es disposa d´un gestor de residus autoritzat. 
-Acabada l´obra caldrà sol-licitar llicència de primera ocupació. 
-La connexió a la xarxa municipal al clavegueram s´haurà de realitzar a través de 
l´empresa encarregada del servei de subministrament d´aigua, quedant expressament 
prohibit que la realitzi directament l´interessat. 
-L´acabat de la coberta es realitzarà amb teula àrab, de color terra cuita. 
-Les tanques i murs de contenció, en el supòsit que estiguin previstes en el projecte, 
s´hauran de deixar totalment finalitzades. 
 
INFORME MEDIAMBIENTAL : favorable 
 
COMPLIMENT DEL DECRET D’ECOEFICIÈNCIA 
 
Examinada la sol·licitud i de conformitat amb les disposicions establertes en el Decret 
21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis, considera el facultatiu que NO hi ha objeccions a oposar 
a la concessió de la llicència d’obres sol·licitada. 
 
COMPLIMENT DE L’ORDENANÇA D’ESTALVI D’AIGUA 
 
Examinada la sol·licitud i de conformitat amb les disposicions establertes en la 
Ordenança Municipal per a l’estalvi d’aigua, publicada al BOP el dia 8 de novembre de 
2006, considera el facultatiu que NO hi ha objeccions a oposar a la concessió de la 
llicència d’obres sol·licitada.  
 
S´emet aquest informe tenint en compte la documentació complementària presentada 
amb data de 25/03/2015 i Registre d´Entrada núm. 855 
 
Condicions particulars: 
- L´aigua provinent de la pluja es pot fer servir per a qualsevol ús adequat a les seves 
característiques, exceptuant el consum humà. En qualsevol cas, serà obligatòria la 
instal·lació de dues xarxes diferenciades per l´aprofitament d´aigua del dipòsit: 
a) una per al reg de parcs i jardins i neteja d´interiors i exteriors, 
b) i una altra per omplir les cisternes dels inodors. 
 
Abans de l´inici de les obres caldrà presentar un plànol que justifiqui el compliment 
d´aquest punt. 
 
- Qualsevol material o sistema utilitzat he de garantir les condicions de qualitat i 
seguretat. 
 
INFORME JURÍDIC  : favorable  
 
LA JUNTA DE GOVERN PER UNANIMITAT ACORDA: 
 
Primer : Concedir la llicència sol·licitada amb les condicions que consten en els 
anteriors informes tècnic i mediambiental. 
 
Segon: Aprovar les liquidacions següents: 
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Liquidació provisional de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i obres. 

Base imposable:  70449,1   € 
Tipus gravamen  3,95  % 
Import ICIO :   

 
 
2782,74 € 

Liquidació de la taxa per expedició de llicències urbanístiques: 

Pressupost obra : 70449,1 € 
Import Taxa expedició llicències urbanístiques :BRES>  

 
270 € 

Taxa de connexió a les xarxes d’aigua i clavegueram : 
 
- Habitatge unifamiliar 100 €  
- Edificis plurifamiliars 50 € per cadascuna de les vivendes i 
locals de l’edifici 

 
0 € 

Liquidació de l’ocupació de via pública: 
 
Fins a 10 dies,  15 €/mòdul 
Fins a 20 dies,  15 €/mòdul 
Fins a 30 dies,  15 €/mòdul 
A partir de 30 dies,  15 €/mòdul  

0 € 

Liquidació de la taxa per obertura de rases en via pública: 
 
Fins a 10 ml. ,  30 €/ml. 
El ml. que excedeixin de 10 ,  3 €/ml. SES_SUP10M>     

0 € 

 
Liquidació de la taxa per expedició de plaques de llicències 
d’obres 
 1 placa 

10 € 
  

TOTAL A PAGAR  3062,74 € 
 
  
Tercer: L’atorgament de la llicència queda condicionat, a més de les condicions que 
consten al punt primer d’aquest acord, a què l’interessat dipositi a l’Ajuntament una 
fiança de 1500 € per respondre de possibles desperfectes que es produeixin a la via 
pública o instal·lacions i serveis municipals. 
 
 
Exp. Núm.   : 25/2015   Obres Majors 
Sol-licitant                    : MAZO RIERA, ANNA  
RE   : 579 03/03/2015 
Obres a realitzar : ampliació farmàcia 
Emplaçament obres    : Nucli C. Fira cantonada C. Montseny 33 

 
INFORME TÈCNIC   : favorable 
 
Examinada la sol·licitud i de conformitat amb el que disposen les Ordenances 
municipals i totes les altres normes d’aplicació, considera el facultatiu que no hi ha 
objeccions a oposar a la concessió de la llicència d’obres sol·licitada, per ampliació 
farmàcia a Nucli C. Fira cantonada C. Montseny 33:  
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En data 3 de març de 2015 sol·licita l´ampliació del local comercial de la farmàcia i 
adjunta la següent documentació: 
- 2 copies del projecte visat. 
- Full d´estadística no signat. 
- Full de assumeix arquitecte visat. 
l´obra consisteix en l´ampliació del local aprofitant l´espai del pati de la part posterior 
del local, per destinar-lo a zona d´expositors i integrar-lo amb l´espai existent. 
 
 
Condicions particulars 
 
-  La llicència es concedeix únicament per les obres incloses en el present projecte que 
planteja l´ampliació de la farmàcia aprofitant l´espai de la terrassa de la part posterior 
del local existent. S´amplia uns 15,23 m2. 
- Es mantindrà la secció de ventilació de l´aparcament actual, no tapant la sortida i 
afavorint la ventilació complint totes les normes tant de soroll com de temperatura. 
- No es permeten ocupacions de via pública sense obtenir prèviament la corresponent 
llicència. 
- L´acabat de la terrassa o coberta plana es realitzarà amb el mateix tractament de 
color que la coberta, de color terra cuita. 
- Las parets mitgeres, cas de restar descobert, tindran el mateix tractament (color i 
textura) que les façanes. 
 
LA JUNTA DE GOVERN PER UNANIMITAT ACORDA: 
 
Primer : Concedir la llicència sol·licitada amb les condicions que consten en l’anterior 
informe tècnic. 
 
Segon: Aprovar les liquidacions següents: 
 
Liquidació provisional de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i 
obres. 

Base imposable:  8041,44   € 
Tipus gravamen  3,95  % 
Import ICIO :   

 
 
317,64 € 

Liquidació de la taxa per expedició de llicències urbanístiques: 

Pressupost obra : 8041,44 € 
Import Taxa expedició llicències urbanístiques :BRES>  

 
150 € 

Taxa de connexió a les xarxes d’aigua i clavegueram : 
 
- Habitatge unifamiliar 100 €  
- Edificis plurifamiliars 50 € per cadascuna de les vivendes i locals de 
l’edifici 

 
0 € 

Liquidació de l’ocupació de via pública: 
 
Fins a 10 dies,  15 €/mòdul 
Fins a 20 dies,  15 €/mòdul 
Fins a 30 dies,  15 €/mòdul 
A partir de 30 dies,  15 €/mòdul  

0 € 
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Liquidació de la taxa per obertura de rases en via pública: 
 
Fins a 10 ml. ,  30 €/ml. 
El ml. que excedeixin de 10 ,  3 €/ml. SES_SUP10M>     

0 € 

 
Liquidació de la taxa per expedició de plaques de llicències d’obres 
 1 placa 

10 € 
  

TOTAL A PAGAR  477,64 € 
 
 Tercer: L’atorgament de la llicència queda condicionat, a més de les condicions que 
consten al punt primer d’aquest acord, a què l’interessat dipositi a l’Ajuntament una 
fiança de 1500 € per respondre de possibles desperfectes que es produeixin a la via 
pública o instal·lacions i serveis municipals. 
 
 
3. Sol.licituds llicència primera utilització 
 
Núm. Expedient: 76/2013,  
Expedient d’obres: 230/2005 
Nom del sol·licitant: CANTERO TERUEL JORDI  
Emplaçament: Veïnat del Pibitller C. Sant Jaume 8 
 
*Vista la sol·licitud del Sr. CANTERO TERUEL JORDI , RE. 2688 de 16/08/2013 
(Instancia comunicació de la finalització d´obres per la primera ocupació exp. 230/05), 
en la que demana llicència de primera utilització de l’habitatge situat a Veïnat del 
Pibitller C. Sant Jaume 8 de Maçanet de la Selva (Exp. 76/2013). 
 
Vist l'informe emès al respecte per l’arquitecte tècnic municipal que transcrit literalment 
diu el següent: 
 
En referència amb la instància presentada amb RE núm. 2688 de 16/08/2013, pel Sr. 
CANTERO TERUEL JORDI  amb DNI / NIF 47642547W, en què sol•licita la llicència 
de primera utilització de l’obra realitzada a Veïnat del Pibitller C. Sant Jaume 8  de 
Maçanet de la Selva, el tècnic sotasignat emet el següent 
 
INFORME TÈCNIC URBANÍSTIC: 
 
De la visita realitzada es comprova que l’obra s’ajusta al projecte tècnic en base al 
qual es va concedir la llicència d’Obres (Exp. 230/2005). Això no obstant s’observen 
unes deficiències, les quals corresponen a: 
 
- S´ha presentat un document del Consell Comarcal, entre la documentació 
presentada, en el que surt que el rebut d´IBI és de solar i no de la construcció. 
- La vorera està inacabada. 
- Caldrà fer aixecar la tapa de l´aigua de la vorera abans d´acabar la vorera de forma 
correcta. 
-No està instal·lada la campana extractora. 
-No té placa del número del carrer. 
 
Per tot l’exposat anteriorment s’informa desfavorablement la concessió de la llicència 
de primera utilització de l’edifici esmentat més avall. 
 
A criteri del sotasignant s’hauria de: 
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- Realitzar l´Alta de l´IBI de la construcció i presentar el comprovant  (Mod. 902). 
- Acabar de forma correcta la vorera, amb un pendet transversal màxim del 2 %, amb 
les tapes ben posades. 
- Caldrà instal·lar la campana extractora. 
- Cal que es possi a façana la placa amb el número de carrer, núm. 8. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda denegar la llicència de primera 
ocupació en base al que consta en l’anterior informe tècnic.  
 
 
4. Expedients d’activitats 
 
Expedient :  251/2006 
Activitat:   Fabricació de productes de matèries plàstiques valortizació de 
residus plàstics (no perillosos) 
Situació:  Polígon Industrial Puigtió  
Titular:  Lasentiu SL  
 
Annex II    
 
RELACIO DE FETS  
L’Òrgan Tècnic  Ambiental  del Consell Comarcal de la Selva ha tramés l’informe 
integrat referent a la sol.licitud de llicència ambiental referenciada en aquesta resolució 
amb la qualificació de favorable.  
 
FONAMENTS DE DRET 
1. L’article 45 de la Llei 20/2009 del 4 de desembre de prevenció i control ambiental de 
les activitats,    estableix que a partir de l’informe emès per L’Òrgan Tècnic  Ambiental  
Comarcal és procedent l’elaboració d’una proposta de resolució partir de la qual 
s’atorga un termini de quinze dies per fer les al.legacions que considerin oportunes.  
 
La Junta de Govern local, per unanimitat, acorda formular la següent: 
 
Proposta de Resolució 
 
ATORGAR llicència ambiental per a l’establiment de l’activitat referenciada, en quant a 
la competència municipal, sense perjudici de la que pugui correspondra  a altres 
organismes i amb subjecció a les següents condicions :  
 

- Compliment de les mesures correctores i de seguretat proposades en el 
projecte i posteriors annexos presentats i units a l’expedient.  

- Compliment de les mesures de control que figuren en  l’informe emès per la 
L’Òrgan Tècnic  Ambiental  Comarcal, una còpia del qual s’entregarà al 
sol.licitant de la llicència.  

- Adopció de les mesures necessàries per evitar qualsevol tipus de moléstia que 
pugui afectar a la salubritat de l’entorn. 

- L’activitat no podrà començar a funcionar fins que disposi de la preceptiva 
llicència ambiental atorgada per l’Ajuntament i fins que s’hagi efectuat el control 
inicial de caràcter mediambiental previst a l’article 68 de la Llei 20/2009 del 4 
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.   
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-  Qualsevol canvi en l’exercici harà de ser comunicat a l’Ajuntament i a L’Òrgan 
Tècnic  Ambiental  Ambiental Comarcal. Aquesta comunicació haurà d’anar 
acompanyada de la valoració de la naturalesa del canvi esmentat.  

 
MESURES DE CONTROL 
 
Atenent a la seva classificació a l’annex II de la Llei 20/2009 del 4 de desembre, 
l’establiment haurà de  :  
 
a. En el moment de la posada  en marxa de les intal.lacions a l’inici de l’activitat:  

- Presentar a l’Ajuntament un certificat del tècnic de l’execució del projecte on es 
faci constar l’adequació de les mateixes a la llicència atorgada. L’Ajuntament 
farà arribar a la Organ Tècnic Ambiental Comarcal una còpia del certificat 
esmentat.  

- Realitzar un control inicial de caràcter mediambiental que garanteixi l’adequació 
de les instal.lacions i de l’activitat als requeriments legals aplicables i, 
específicament, als fixats en la llicència ambiental. El control inicial haurà de 
ser realitzat o verificat per una Entitat Ambiental  de Control, d’acord amb el 
previst a l’article 69.1.b de la Llei 20/2009. 

-  Es fixa un termini d’un mes, comptat a partir de la notificació de la resolució, 
per tal de fer efectiu l’anterior control inicial.  

- Certificat final signat pel tècnic autor del projecte de prevenció i seguretat en 
matèria d’incendis i sol.licitar que el tècnic municipal efectuï  l’acta de 
comprovació en matèria d’incendis de l’activitat. 

  
b. Controls periòdics.  

- Es portaran a terme els controls periòdics cada sis anys, segons determina 
l’article 71 de la Llei 20/2009. Els controls hauran de ser realitzats o verificats 
per una Entitat Ambiental  de Control, d’acord amb el previst a l’article 71.1 de 
la Llei 20/2009 .  L’entitat que realitzi o verifiqui el control ho haurà de notificar a 
l’Ajuntament.  

 
c. Objecte de controls.  

- Seran objecte, tant de control inicial com dels controls periòdics, totes les 
determinacions fixades en la llicència ambiental, i en especial les mesures 
correctores de la gestió de l’activitat , amb la incorporació de les modificacions 
no substancials.  

 
REVISIONS DE LA LLICÈNCIA :  
 
La llicència ambiental restarà subjecte al règim de revisions que determina l’art. 62 
de la Llei 20/2009 essent la periodicitat normal establerta per a practicar-la, de 
dotze anys, llevat que es produeixin abans canvis substancials en la mateixa que 
obliguin a la tramitació d’una nova llicència o que s’incorri en algun dels supòsits 
de revisió anticipada recollits en el mateix precepte al.ludit.  
 
La sol.licitud de revisió peròdica l’haurà de plantejar el titular de l’activitat, davant 
l’Ajuntament, acompanyant avaluació ambiental verificada per una entitat 
col.laboradora legalment acreditada.  

 
 
Expedient:   616/2015  
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Activitat:  Magatzem d’accessoris per automòbils i agència / operador de 
transports 
Situació:  Pol. Ind. Riera Torderola, illa B, Nau 2  
Titular:     Transports i estoatges Transvico SLU 
 
En data 11/3/2015 el Sr. Rafael Vico Reyes, representant Transvico SLU,  amb DNI 
40306658D,  presentà davant aquest Ajuntament, una comunicació prèvia 
documentada, fent avinent la seva intenció d’exercir l’activitat  magatzem 
d’accessoris per automòbils i agència / operador de transports de Transvico SLU. 
 
Dels informes emesos pels tècnics municipals i l’acta de comprovació  de data 
19/3/2015 es desprèn que no existeix cap obstacle legal que impedeixi que la 
comunicació prèvia presentada pel Sr. Rafael Vico Reyes  pugui produir plens  efectes 
legitimadors de l’exercici de l’activitat esmentada.  
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:  
 
Primer.-   Fer constar davant l’interessat que l’Ajuntament de Maçanet de la Selva es 
dóna per assabentat que, amb efectes de  31/03/2015 en endavant, que el Sr. Rafael 
Vico Reyes, representant de Transvico SLU, amb DNI 40306658 D, començarà a 
exercir legalment l’activitat  Magatzem d’accessoris per automòbils i agència / 
operador de transports  al Polígon Industrial Torderola, Illa B, Nau 2  d’aquest terme 
municipal, en virtut de la comunicació prèvia presentada en el seu dia davant aquesta 
Corporació local.  
 
Tercer.- Aprovar la liquidació de la t/axa per expedició de la llicència d'obertura 
d’acord amb l’ordenança vigent : 
 
tipus activitat 
LLICENCIA municipal ambiental pel règim de comunicació   (annex III)     
Més de 250 m2 i fins a 400 m2 ---------------- 1.500,00 € 
 
Quota a pagar            :   1.500,00      
 
 
5. Assumptes varis 
 
* La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Aprovar la relació de factures núm. 15/2015, que puja un import total de 34.546,93 € 
 
* A requeriment de la regidoria de benestar Social, 
 
Ateses les bases específiques reguladores del suport econòmic per al finançament 
d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones, en el marc del Programa 
“Salut i Crisi”, publicades per l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de 
Girona (DIPSALUT).  
BOP núm. 20, de 24 d’octubre de 2014.   
 
Atesa la resolució emesa pel Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública 
de la Diputació de Girona (DIPSALUT), de data 17 de desembre de 2014, on es 
detallen els beneficiaris dels ajuts a dalt esmentats. 
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La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal de la Selva la participació de l’Ajuntament de 
Maçanet de la Selva, al programa de suport econòmic per al finançament d’accions 
lligades a l’ocupació remunerada de persones, en el marc del Programa “Salut i Crisi”. 
 
Segon.- Delegar al Consell Comarcal de la Selva la gestió i execució del programa, 
per dur a terme la contractació d’un perfil d’auxiliar administratiu, ubicat al Punt 
d’Informació Laboral del municipi.  
 
Tercer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per 
a la realització d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones en el marc del 
programa “salut i crisi”. 
 
Quart.- Autoritzar la despesa derivada de la gestió i execució del programa “Salut i 
Crisi” no subvencionables.  
 
 
* Vist l’escrit presentat per Antonia Luna Saez, en representació de l’entitat 
Truenos Motor Grup, amb registre d’entrada núm.954, en el que demana 
autorització per la seva 9ª Tronada, a celebrar el proper 26 de juliol, a la pista 
jardí, així com diferent material i ajuda logística per aquesta finalitat. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Aprovar la sol.licitud i concedir l’autorització i materials sol.licitats amb la condició de 
que l’esmentada activitat s’haurà de coordinar amb les demés activitats programades 
per aquest mateix dia. 
 
 
* Vist l’escrit presentat per Joaquim Ipa Orellana, com a president de 
l’Associació MACOR, amb registre d’entrada núm. 935, en el qual es sol.licita 
disposar de l’edifici de La Societat el dia 20 de juny de 17 a 22 h, per celebrar el 
dia del cor i també sol.licita autorització per ocupar la via pública a la plaça de 
l’església el dia 21 de juny de 9 a 14 h, per celebrar el dia del cor així com 
diferent material.  
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Aprovar la sol.licitud de disposar de l’edifici de la Societat el dia 20 de juny de 17 a 22 
h, i també autoritzar l’ocupació de la via pública a la plaça de l’església, el dia 21 de 
juny, amb la condició de què la parada s’ haurà d’instal.lar en el lloc que serà 
assenyalat pels serveis municipals. 
 
 
* Vist l’ escrit presentat per la Sra. Pilar Martinez Borbalas, amb Reg. Ent. 936 de 
data 01/04/2015, en el que sol·licita autorització municipal per poder posar taules 
i cadires com activitat annexa del bar situat a l’ Avinguda Catalunya núm.50 
anomenat “Atura’t”, del que n’és titular. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
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Primer.- Autoritzar l’ocupació de Via Pública sol·licitada en un espai de 20 m2, amb les 
condicions següents: 
 
- L’emplaçament concret on s’ hauran de situar les taules i cadires serà assenyalat 

pels serveis municipals. 
- L’horari serà com a màxim de 9 a 23 hores. 
- Haurà de delimitar l’espai ocupat amb el material que, en el seu cas, li assenyali 

l’ajuntament. 
- Quan es tanqui la terrassa les taules i les cadires s’hauran de retirar de l’espai 

públic. 
- La present autorització podrà ser revocada per l’ajuntament en qualsevol moment. 
- No es podrà realitzar cap tipus d’obra a la via pública sense prèvia autorització de 

l’ajuntament. 
 
Segon.- Liquidar la taxa d’ocupació de via pública del període comprès entre els dies 
13 d’abril a 14 de juny, ambdós inclosos, segons el detall següent i d’acord amb el que 
consta en les Ordenances Municipals: 
 

63 dies x 20 m2 x 0,10 € m2/dia = 126,00 €  
 
No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent l’hora 
indicada a l' encapçalament, de la qual s’estén la present acta, del que jo el Secretari 
certifico 
 
L’Alcalde      El Secretari 
 
 
Antonio Guinó Bou      
 


