Aprovada pel Ple en sessió de data
La secretària,

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 15 de gener de 2008
Inici 20,05 hores
Assistents:

Fi 20,30 hores

Dolors Rovirola Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí Burch, regidor
Irene Mesas Martínez, regidora
Lourdes Guitart Romans, regidora
Llorenç Huguet Gené, regidor
Dolors Pagès Puignau, regidora

Excusa la seva assistència:
Josep Bosch Bardera, regidor
Secretària de la corporació

Anna Costejà i Cros

ORDRE DEL DIA
Primer.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries dels dies 16 d’octubre i 21 de
desembre de 2007.
Segon.- Proposta d’aprovació de la modificació d’articles dels estatuts de l’Associació de
Municipis M.A.T.
Tercer.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació de les Normes Subsidiàries de
planejament per delimitar la zona urbana de Vilafreser i realitzar un nou vial d’accés a les
UA2 i UA3 de Vilafreser.
Quart.- Assumptes urgents
Cinquè.- Mocions i proposicions.
Sisè.- Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Quan passen cinc minuts de les vuit del vespre, del dia assenyalat, la Sra. Alcaldessa
declara oberta la sessió, una vegada comprovada la suficiència de quòrum de constitució de
la mateixa, amb l’assistència de sis dels membres de ple dret de la corporació. Es procedeix
al debat i votació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia.
PRIMER.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DELS
DIES 16 D’OCTUBRE I 21 DE DESEMBRE DE 2007.
Pren la paraula el Sr. Llorenç Huguet del grup municipal AIxV per comentar que no s’han fet
correctament les modificacions a l’acta del Ple de 31 de juliol de 2007, i que s’haurien d’haver
reflexat a l’acta de 16 d’octubre de 2007. Comenta que a partir d’ara portaran per escrit les
correccions per tal d’evitar errades.
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S’aproven per uanimitat dels assistents les actes de Ple de 16 d’octubre i 21 de desembre de
2007.
SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ARTICLES DELS
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS M.A.T.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa per donar lectura a la següent proposta:
“L’Ajuntament de Vilademuls és membre de l’Associació de Municipis M.A.T.
L’esmentada associació, en Junta General celebrada el passat 15 de setembre va acordar la
modificació dels articles 15 i 22 dels seus estatuts, sobretot en l’àmbit de la seva
organització interna i amb la creació de la figura del gerent.
Per tal té que la modificació dels estatuts tingui validesa cal procedir a la seva aprovació
per part dels Plens dels ajuntaments adherits a la mateixa.
Vist el text dels nous estatuts de l’Associació remès amb document de registre d’entrada de
16 d’octubre de 2007 i número 905.
Primer.- Aprovar la modificació dels articles 15 i 22 dels Estatuts de l’associació de
municipis MAT, aprovats per l’assemblea general el dia 15 de setembre de 2007.
Segon.- Notificar aquests acords a l’Associació de Municipis M.A.T. als efectes
oportuns.”
Pren la paraula la Sra. Lourdes Guitart per demanar si hi ha noves notícies sobre la MAT.
La Sra. Alcaldessa contesta que ara el govern parla de interconnexió. Sabem que passarà per
la Jonquera però encara no es coneix el traçat, ja que el projecte de Sta. Llogaia no sortirà fins
després de març, però ja està fet.
Sense que hi hagi més intervencions es procedeix a la votació, quedant aprovat el segon punt
de l’ordre del dia per unanimitat dels membres de ple dret de la corporació assistents a la
sessió (6 vots a favor).
TERCER.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ
DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER DELIMITAR LA
ZONA URBANA DE VILAFRESER I REALITZAR UN NOU VIAL D’ACCÉS A LES
UA2 I UA3 DE VILAFRESER.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa per llegir la següent proposta:
“La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 20 d’abril de 2007 va
acordar suspendre la tramitació de l’aprovació definitiva de la modificació de les Normes
Subsidiàries per delimitar la zona urbana de Vilafreser i realitzar un nou vial d’accés a la
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UA2 i UA3 de Vilafreser, que va trametre l’Ajuntament de Vilademuls de conformitat a
l’acord d’aprovació provisional de data 24/01/2007, en base al següent:
1.- Redactar una avaluació ambiental.
2.- Completar el termini d’informació pública amb 15 dies més fins un total de 45 dies.
3.- El plànol normatiu de la proposta que s’analitza en l’informe ambiental ha de
correspondre amb la proposta presentada en la modificació, en el sentit que la zonificació
de les parcel.les situades al nord del municipi és de zona amb edificació aïllada.
4.- El plànol de planejament vigent de la proposta de modificació s’ha d’adequar amb
l’ordenació del planejament vigent en el sentit que falta una zona verda al sud de la UA 23.
Atès que s’ha completat el termini d’informació pública fins un total de 15 dies, mitjançant
inserció d’anunci en el BOP núm. 215, en el diari El Punt de data 8 de novembre de 2007, i
en el tauler d’anuncis de la corporació.
S’ha donat tràmit al Sr. Francesc Besalú Sala com a persona interessada pel mateix termini.
Durant el termini d’informació pública no s’han formulat al.legacions.
El Departament de Medi Ambient i Habitatge de Girona ha donat conformitat a la proposta
de memòria ambiental, amb la supressió del plànol núm. 3.
El Ple, amb el quòrum necessari, s’adopten els següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual de les normes subsidiàries de
planejament de Vilademuls, en el sentit de delimitar la zona urbana de Vilafreser i realitzar
un nou vial d’accés a les UA2 i UA3, signat per l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla
de l’Estany Sr. Josep Maria Ros i Vilallonga de data juliol de 2006.
Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per la seva
aprovació definitiva.”
El Sr. Llorenç Huguet intervé per dir que hi ha un informe d’ASSA on diu que l’ús simultani
de la xarxa de subministre d’aigua i la utilització d’hidrants H-100 és inviable. Per aquest
motiu, i per l’actual subministre d’aigua potable no apta pel consum humà, demanen que
s’aturi el projecte d’urbanització de Vilafreser, fins que aquest problema no s’hagi solventat.
La Sra. Alcaldessa pren la paraula per dir que aquest informe no forma part d’aquest
expedient, sinó de l’expedient de l’obra d’urbanització. Alhora afirma que abans de concedir
la preceptiva llicència urbanística es tindrà en compte aquest tema.
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El Sr. Narcís Martí, pren la paraula per contesta que es tracta de dos temes diferents perquè ara
es debat la modificació puntual del planejament general per tal de crear el vial d’accés, cosa
que és independent de la necessitat dels hidrants que es connecten a la xarxa del municipi.
El Sr. Huguet respon que el seu grup considera que caldria aturar-ho tot fins que aquest tema
no estigui solucionat.
El Sr. Narcís Martí, afegeix que aquest és un tema a solucionar en el projecte d’urbanització i
no en la modificació puntual de les NNSS.
Sense que es produeixin més intervencions es procedeix a la votació del tercer punt de l’ordre
del dia que s’aprova amb el següent resultat:
Vots a favor: 4 (Dolors Rovirola Coromí, Narcís Martí Burch, Irene Mesas
Martínez, Lourdes Guitart Romans)
Abstencions: 2 (Llorenç Huguet Gené, Dolors Pagès Puignau)
QUART.- ASSUMPTES URGENTS
La Sra. Alcaldessa explica que es presenta un assumpte urgent al debat i votació del ple, que
consisteix en una proposta en relació al canvi de traçat del TGV que ha arribat a l’ajuntament
aquesta mateixa tarda.
Es procedeix a la votació de la urgència que s’aprova amb el vot favorable d’unanimitat dels
membres de la corporació assistents a la sessió.
A continuació la Sra. Alcaldessa procedeix a la lectura de la proposta:
?

?

?
?

“Els ajuntaments de Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs i Borrassà venim
reivindicant des de fa més de tres anys, el canvi de traçat d’acord amb el projecte
del CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient). En aquest sentit
l’Audiència Nacional ha admès a tràmit un Recurs Contenciós Administratiu contra
el projecte de traçat de traçat del Ministeri de Foment.
Els diferents i reiterats requeriments fets pels Ajuntaments abans esmentats, al
President del Govern Espanyol , a la Ministra de Foment, al secretari d’estat
d’infraestructures, al President de la Generalitat de Catalunya i al Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques, no han estat atesos fins a la data d’avui.
Una amplíssima majoria dels partits polítics representants a la Cambra del
Parlament de Catalunya, han realçat i donat suport a la demanda del territori.
El senat i el Congrés dels Diputats han aprovat i demanat al Govern espanyol, el
canvi del traçat en base al greu impacte paisatgístic, cultural i al medi natural, i que
es disposa d’un projecte alternatiu que unifica totes les infraestructures en un sol
corredor

El Ple, amb el quòrum necessari, s’adopten els següents acords:
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Primer.- Els ajuntaments de Vilademuls, Bàscara, Pontós, Garrigàs i Borrassà, demanem al
Parlament de Catalunya, que manifesti el seu suport a la proposta de canvi de traçat del
Tren d’Alta Velocitat, d’acord amb el Projecte del Consell d’Iniciatives per al Medi
Ambient (CILMA) i, que demani al Govern de l’estat Espanyol que atengui aquesta
alternativa, que evita la destrucció d’un dels paisatges més emblemàtics de Catalunya: La
Riera i vall de la Cassinyola, el pas del Riu Fluvià i l’agressió a l’antiga Vila i castell
Episcopal de Bàscara, sobre el cingle del riu, el Pla de Pontós-Romanyà, el Pla de Garrigàs
i Borrassà, ja que es disposa del consens del territori, i el calendari necessari per portar-lo a
terme.”
Sense que hi hagi intervencions es procedeix a la votació, essent aprovada la proposta per
unanimitat dels membres de ple dret de la corporació assistents a la sessió (6 vots favorables)
CINQUÈ.- MOCIONS I PROPOSICIONS.
El Sr. Llorenç Huguet pren la paraula per realitzar les següents propostes i mocions:
a) Recorda a la regidora de medi ambient la seva proposta de fer les fotocòpies a dues cares i
la de reduir la intensitat de l’enllumenat públic a partir de la una o les dues de la matinada.
La Sra. Alcaldessa contesta que l’Ajuntament va passar un full informatiu als veïns imprès a
dues cares i el resultat fou que molta gent no es va assabentar del contingut de la totalitat de la
informació perquè no van llegir la cara del darrera. Comenta que demanaran una subvenció
per comprar una impressora que realitzi la funció d’impressió a dues cares, ja que l’actual que
hi ha a les oficines municipals no realitza aquesta funció.
La Sra. Lourdes Guitart afegeix que l’Ajuntament mirarà d’enviar comunicacions als veïns
telemàticament.
b) Proposa a la regidora de noves tecnologies i representant municipal a LOCALRET, pel que
fa a la pàgina web de l’Ajuntament, incorporar-se al projecte Consensus, una eina tecnològica
dissenyada per a facilitar i impulsar la informació i participació ciutadana a través d’internet
en el món local. A més demanen una major eficàcia en l’actualització de la pàgina web.
La Sra. Alcaldessa contesta que la regidoria de noves tecnologies està fent molta feina, i ara hi
ha un projecte per renovar el contingut de la pàgina web de l’Ajuntament.
c) Proposen ampliar la informació del panell de l’Ajuntament, ja que molts dies els documents
s’han de penjar amuntegats per falta d’espai. Alhora demana que les actes, mentre no es
pengin a la plana web haurien d’estar penjades al panell.
La Sra. Alcaldessa contesta que l’Ajuntament també està mirant de solucionar aquest
problema.
La Sra. Irene Mesas explica que l’ajuntament disposa d’uns panells que miraran d’aprofitar
com a taulell d’anuncis de l’ajuntament.
d) En relació a la finalització de la nova rotonda de Terradelles sol·licita que es demani a la
Diputació i a la Generalitat que la nova senyalització indiqui la direcció de la N-II cap a
Orriols per reduir el trànsit pel nucli de Terradelles. A més sol·licita que l’Ajuntament parli
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amb els responsables de les obres per tal que els camions passin per la carretera d’Orriols en
lloc de ple mig del poble de Terradelles, que a més, ho fan a gran velocitat.
SISÈ.- PRECS I PREGUNTES.
6.1. El Sr. Llorenç Huguet demana on es destinen els 2.100€ de “Fem companyia”, a més
enguany s’incrementa el pressupost amb més de 8.000€.
La Sra. Alcaldessa contesta que en el proper número del butlletí municipal s’esmenten totes
les tasques que des de serveis socials es duen a terme: àpats a domicili, etc. Des de fa dos
anys s’ha incrementat molt la problemàtica de serveis socials al municipi, i per això tenim
un tècnic compartit amb Fontcoberta i Serinyà. El metge de capçalera és qui deriva els
casos a serveis socials, després de fer-ne una valoració. L’Ajuntament no hi intervé.
Intentarem donar més informació, però cal tenir en compte que hi ha molta gent atesa.
6.2. El Sr. Huguet comenta que després de repassar tot l’expedient de Can Jep i del local
polivalent d’Orfes, no han aconseguit quadrar els números, a més de trobar una factura de
28 de gener de 2005, liquidada pel Consell Comarcal al novembre de 2003. Sol·liciten
l’obtenció de còpia de tot l’expedient administratiu, amb totes les factures, pressupostos,
subvencions, aportacions dels veïns, etc.
6.3. La Sra. Dolors Pagès pregunta en relació a l’antic camí d’Orfes a Bàscara, que l’equip
de govern proposava recuperar en el seu programa electoral, si hi ha projecte fet.
La Sra. Alcaldessa contesta que serà un camí per a vianants i bicicletes.
La Sra. Lourdes Guitart afegeix que actualment l’ACA està realitzant un projecte per la
recuperació de les rieres del Fluvià, i d’aquest projecte en traurem suggeriments per
aprofitar en el projecte del camí d’Orfes a Bàscara.
La Sra. Dolors Pagès afegeix que estaria molt bé recuperar aquest camí perquè actualment
no és possible anar a peu per l’actual carretera.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són dos quarts de nou del vespre, la Sra.
Alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretària de la Corporació, n’estenc la present
acta.

Vist i plau,

La secretària

L’Alcaldessa
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