ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA TRENTAU DE JULIOL DE 2007.
Vilademuls, trenta-un de juliol de dos mil set, 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
Sr. Josep Bosch i Bardera
Sr. Llorenç Huguet i Gené
Sra. Dolors Pagès i Puignau
Sra. Lourdes Guitart Romans
Va actuar com a Secretari el Sr. Lluís Boet i Serra, que dóna fe d’aquest acte.
Essent les vuit del vespre, la Sra. Alcaldessa dona la benvinguda i declara
vàlida i oberta la sessió, passant-se tot seguit a tractar els assumptes
prèviament fixats en l’ordre del dia corresponent.
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE DATES 16-06-07 i 10-0707.
-

Acta de data 16-06-07: Per part de l’Alcaldessa es demana una aclaració
a les paraules del Sr. Llorenç Huguet Gené, en concret el punt tercer,
que queda redactat el primer paràgraf de la següent manera:

“TERCER: Convergència torna a negar el dret de representació de molts veïns i
veïnes de Vilademuls, que no els ha votat a ells, i que volen que nosaltres els
representem en aquest Ajuntament.”

-

Acta de data 10-07-07:

El Sr. Llorenç Huguet pregunta perquè s’ha passat el dia de la celebració de les
sessions ordinàries del Ple el dimarts, donat que és el dimecres el dia que la
secretaria està oberta i està el secretari.
L’Alcaldessa contesta que s’està estudiant passar del dimecres al dimarts el dia
d’obertura a la tarda de la secretaria de l’Ajuntament. Ja que actualment el
secretari també ve a la tarda del dimarts.

La Sra. Lourdes Guitart sol·licita una rectificació del punt tercer de l’acta, en
relació a les seves competències en medi ambient, l’excepció és només: a
grans infrastructures i les autoritzacions de les granges, que considera que és
competència de tots els regidors.

2.- PROPOSTA PER COMPAREIXER EN EL RECURS ORDINARI 159/2007,
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE GIRONA.
Vist el recurs ordinari 159/2007 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Girona, interposat pel Sr. Jaume Batlle Busquets contra el decret dictat per
l’Ajuntament de Vilademuls en data 12 de gener de 2007, notificat en data 15
de gener de 2007, pel que s’acordava denegar al recurrent la llicència per
desenvolupar l’activitat empresarial de magatzem de productes tèxtils al Mas
Pla de Vilamarí.
Atès que s’ha de comparèixer amb advocat i procurador.
El Sr. Llorenç Huguet manifesta que s’hauria de tramitar l’expedient, l’activitat
proposada no afecta al medi ambient, no molesta a ningú, porta diners al
municipi, segons la documentació és una activitat existent a l’any 1999, s’hauria
d’evitar anar al contenciós administratiu.
L’Alcaldessa contesta que l’activitat no existia a l’any 1999, hi ha una clausura
d’una activitat de piscines a l’any 2000 a les mateixes naus, les naus són
agrícoles, no per usos industrials, a les naus es poden desenvolupar usos
agrícoles. L’expedient ha estat informat per advocats.
La Sra. Lourdes Guitart manifesta que s’hauria de trobar una sortida i s’hauria
d’evitar el contenciós administratiu, s’hauria de buscar una sortida amb l’ajuda
de tots, és una problemàtica llarga i complicada.
El Ple, per majoria absoluta, amb el vot afirmatiu dels regidors de CiU, amb
l’abstenció de IPV-ESQUERRA-AM, negatiu dels regidors de AIPV, s’acorda:
Primer.- Comparèixer en el recurs ordinari 159/2007 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Girona, interposat pel Sr. Jaume Batlle Busquets
contra el decret dictat per l’Ajuntament de Vilademuls en data 12 de gener de
2007.
Segon.- Designar a l’advocat Sr. Agustí Figueras Sabater per la defensa, i al
Procurador dels Tribunals Sr. Francesc de Bolós Pi per la representació de
l’ajuntament.

Tercer.- Facultar a l’alcaldessa Sra. Dolors Rovirola i Coromí per portar a
terme aquests acords.

3.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 16.07.07.A
NOMANAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

DE

“DECRET DE L’ALCALDIA 16.07.07.A
Dolors Rovirola i Coromí, Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls, de
conformitat amb el que disposa l’article 52.1 del Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats locals de 28 de novembre de 1986.
Mitjançant aquest Decret, RESOLC:
Primer.- Nomenar 1r. Tinent d’Alcaldia al Sr. Narcís Martí Burch, i 2n Tinent d’Alcaldia
Sra. Irene Mesas Martínez d’aquesta Corporació com a membres de la Junta de Govern
Local.
Segon.- A les Juntes de Govern Local podran assistir amb veu i sense vot els regidors,
Josep Bosch Bardera i Sra. Lourdes Guitart Romans.
Tercer.- De la present resolució se’n donarà compte al Ple a la primera sessió que es
celebri.”

4.- PROPOSTA DE FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS
L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes
locals, dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix
que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a
proposta dels municipis respectius.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Fixar les següents festes locals, any 2008:
- Sant Mer: 25 de gener de 2008.
- Sant Martirià: 20 d’octubre de 2008.
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Treball de Girona.

5.- PROPOSTA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MUNICIPALITZACIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE LLAR D’INFANTS.
Atès que en el municipi de Vilademuls no es presta el servei públic municipal
de Llar d’infants.
Atès que és convenient disposar del servei públic esmentat per tal de garantir i
facilitar un interès social.
Atès que el servei públic esmentat és de competència municipal, en virtut del
que disposa l’article 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Atès que la competència per a iniciar un expedient de municipalització és del
Ple de l’Ajuntament, tal com estableix l’article 52.2.g) del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
El procediment ve regulat en els articles 243 i 244 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 142 a 149 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
El Sr. Llorenç Huguet manifesta que aquest acord significa que fins ara la llar
d’infants no era municipal, i pregunta perquè l’Ajuntament va sol·licitar dues
propostes a diferents empreses per gestionar la llar. La solució adoptada
d’insonoritzar una sala per destinar-la a llar d’infants no garanteix el servei, en
un espai de 10 nens n’hi haurà 12, l’aula de música està dins de la sala de la
llar, això és una chapuza. Es podria adequar el local de Galliners. Com a pare
no està d’acord què el local de la llar d’infants s’ubiqués en el mateix edifici de
l’escola. Les escoles tenen un espai i aquest s’ha de destinar al col·legi, no a la
guarderia.
La Sra. Dolors Pagès pregunta perquè no s’ha adoptat traslladar la llar a
barracons.
El Sr. Narcís Martí contesta que el cost dels barracons és de quatre milions de
pessetes, i insonoritzar la sala és més barat.
La Sra. Lourdes Guitart manifesta que la insonortizació és una solució bona per
la escola.
L’Alcaldessa contesta que la sol·licitud de propostes a empreses es va efectuar
amb el consentiment dels pares, fins ara existien problemes de gestió i es va
buscar empreses dins de la comarca del Pla de l’Estany. Aquesta situació
durarà un any, termini previst per municipalitzar el servei i fer el concurs de la

concessió. Aquest any no hi haurà cap subvenció pel servei, l’any que ve
potser si. El tècnic d’ensenyament ha considerat correcta la solució adoptada
d’insonoritzar la sala. No s’ha traslladat la llar als barracons perquè és una
solució més cara. S’arranjaran les mancances existents, endoll llum i persianes.
No es va poder començar abans perquè la subvenció del PUOSC és per
l’anualitat 2007, està previst acabar l’obra entre el mes de novembre.
Els regidors de AIPV justifiquen el seu vot negatiu no és contra la
municipalització del servei, sinó és pel procediment i el manteniment de la
guarderia a l’escola.
El Ple, per majoria absoluta, amb el vot afirmatiu dels regidors de CiU, i de IPVESQUERRA-AM, negatiu dels regidors de AIPV, s’acorda:
Primer.- Incoar expedient per a l’establiment del servei municipal de Llar
d’infants.
Segon.- Que una comissió, integrada per regidors i tècnics, elabori la memòria
justificativa corresponent per tal de donar-li la tramitació pertinent.
Tercer.- Facultar al Sr. Narcís Martí i Burch per designar els membres de la
comissió.

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’UNA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL A SANT ESTEVE DE GUIALBES-ANNEX
EXTERIORS.
Vist el projecte d’una llar d’infants municipal a Sant Esteve de Guialbes-annex
exteriors, de data juny 2007, redactat pels Serveis Tècnics del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, amb un pressupost d’execució de 59.891,47€.
El Sr. Llorenç Huguet no està d’acord amb l’actual sistema de sol·licitar la
redacció dels projectes i execució de les obres al Consell Comarcal del Pla de
l’Estany, hi ha errors en la redacció i en el pressupost, i no fan un seguiment de
les obres.
L’Alcaldessa contesta que si que fan el seguiment de les obres.
El Ple, per majoria absoluta, amb el vot afirmatiu dels regidors de CiU, i de IPVESQUERRA-AM, negatiu dels regidors de AIPV, s’acorda:

Primer.- Aprovar inicialment el següent projecte tècnic: “ D’una llar d’infants
municipal a Sant Esteve de Guialbes-annex exteriors”, de data juny 2007, amb
un pressupost d’execució de 59.891,47€.
Segon.- Exposar-la al públic, 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, durant els quals es
podran examinar a la Secretaria de l’Ajuntament dies i hores d’atenció al públic
i formuli les al·legacions pertinents.
7.- PROPOSTA DE DONAR SUPORT AL CORRELLENGUA 2007.
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 l'onzena edició del Correllengua. Una tasca que
requereix de l'esforç de tothom. Només d'aquest 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,
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
ACORDA:

Primer.- Donar suport al Correllengua 2007 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 infrastructura i l'ajuda necessària pel bon
desenvolupament de les activitats programades.
Quart.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d'aquesta corporació.
Cinquè.- Fer una aportació econòmica general per a l'organització dels actes i
el bon funcionament del Correllengua 2007, de cent euros (100,00€).
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 organitzadors del pas del Correllengua pel
municipi.
8.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ COM ARBRES D’INTERÈS LOCAL ALS
“FREIXES D’EN VIDAL”.
De conformitat al Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres
d’interès comarcal i local.
L’article 3 de l’esmentat Decret senyala que la declaració es farà per acord de
l’Ajuntament, d’ofici o a petició dels propietaris del terreny on radiqui l’arbre.
El Sr. Llorenç Huguet proposa de marcar i tenir nets els camins locals, que es
conservessin i s’editessin fulletons.
L’Alcaldessa contesta que a nivell comarcal ja hi ha fulletons.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Declarar com arbres d’interès local als “FREIXES D’EN VIDAL”
emplaçats en el polígon 13, parcel·les 26 i 27 del cadastre de rústica de
Vilademuls.
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Política Forestal.

9.- PROPOSTA DE MOFICIACIÓ DE LA BASE 10.3 DE LES BASES
D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2007.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment i en el seu cas definitivament, la modificació de
la base 10.3 de les bases d’execució, el resum del qual per capítols és el
següent:
10.3.- Règim econòmic dels òrgans de govern.
Les indemnitzacions a favor dels membres electes de la Corporació i de l'Alcalde,
seran les següents:
a) Per assistència a òrgans col·legiats, actes representatius i de govern

PREU UNITARI ASSISTÈNCIES
Ple

Actes representatius

Junt. Govern Local

Com. de Treball

Dietes

Desplaçament

Alcalde-president
Reg. de govern
Altres regidors

40,08
21,00
30,00

56,01
32,00
0

81,60
66,00
0

21,42
20,00
0

19,20
19,00
0

0,255368
0,255368
0,255368

S’entendrà per assistència a òrgans col·legiats la que s’efectua com a membres
del Ple.
S’entendrà com a assistència a actes representatius aquells que un membre de
la corporació hi assisteixi en representació de l’Ajuntament.
S’entendrà com a assistència a actes de govern i de treball la presència i
despatx a l’Ajuntament d’assumptes propis del govern d’aquest ens.
Als efectes de càlcul dels imports a rebre en concepte d’indemnització es fixa el
següent nombre d’assistències a l’any.
NOMBRE S’ASSISTÈNCIES A L’ANY
Ple Actes representatius Junt. Govern Local Com. de Treball Desplazament/qm/mes

Alcalde-president
Reg. de govern
Altres regidors

4
4
4

70
5
0

12
12
0

40
26
0

27
12
0

388
40
7

Cas de variacions substancials del nombre d’assistències mig anual es
procedirà a la seva revisió.
Segon.- Publicar al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la
Província .
Tercer.- Exposats al públic per un termini de 15 dies hàbils, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i posant a
disposició del públic la corresponent documentació per poder examinar-la, i
presentar reclamacions davant el Ple. És considerarà definitivament aprovat si
durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions, en cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les.
10.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
L’Alcaldessa proposa la inclusió de nous punts dins de l’ordre del dia, atès que
la següent sessió ordinària és el proper mes d’octubre d’enguany:
-

-

Proposta de renúncia expressa a l’actuació “Pavimentació i soterrament
de serveis de la plaça d’Orfes”, supeditada a la inclusió de dos noves
actuacions: annex exteriors de la llar d’infants municipal a Sant Esteve
de Guialbes, i reforç estructural i condicionament del porxo d’entrada de
l’Ajuntament.
Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 25.07.07 de delegació
d’atribucions de l’alcaldia a la junta de govern local.

El Ple acorda per unanimitat la seva incorporació:
a) PROPOSTA
DE
RENÚNCIA
EXPRESSA
A
L’ACTUACIÓ
“PAVIMENTACIÓ I SOTERRAMENT DE SERVEIS DE LA PLAÇA
D’ORFES”, SUPEDITADA A LA INCLUSIÓ DE DOS NOVES
ACTUACIONS: ANNEX EXTERIORS DE LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL A SANT ESTEVE DE GUIALBES, I REFORÇ
ESTRUCTURAL I CONDICIONAMENT DEL PROXO D’ENTRADA DE
L’AJUNTAMENT.
Dins del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya any 2006, l’Ajuntament de
Vilademuls té atribuïda l’obra “Pavimentació i soterrament de serveis de la
plaça d’Orfes”, amb el número 2006/734.
Atès que aquesta obra no es pot portar a terme, interessa el canvi de destí de
la subvenció per destinar-la a dos noves actuacions:

-

Llar d’infants a Sant Esteve de Guialbes-annex exteriors.
Reforç estructural i condicionament del porxo d’entrada de l’Ajuntament.

El Ple, per majoria absoluta, amb el vot afirmatiu dels regidors de CiU, i de IPVESQUERRA-AM, abstenció dels regidors de AIPV, s’acorda:
Primer.- Sol·licitar la renúncia expressa a l’actuació 2006/734, “Pavimentació i
soterrament de serveis de la Plaça d’Orfes”, supeditada a la inclusió de dos
noves actuacions:
-

Llar d’infants a Sant Esteve de Guialbes-annex exteriors.
Reforç estructural i condicionament del porxo d’entrada de l’Ajuntament.

Segon.- Deixar sense efecte el canvi de destí sol·licitat anteriorment amb codi
de petició 11/2007, “Xarxa d’aigua a Terradelles”
Tercer.- Facultar a l’alcaldessa Dolors Rovirola i Coromí a portar a terme
aquests acords.
b) DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 25.07.07 DE
DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS DE L’ALCALDIA A LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
“DECRET D’ALCALDIA 25.07.07.A
De conformitat a l’article 53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’alcaldia pot delegar l’exercici de les seves
atribucions.
Atès que el Ple de la corporació va crear en data 10/07/07 la Junta de Govern Local, i de
conformitat a l’article 54 del mateix Decret li correspon, entre altres, les atribucions de
l’alcaldia que li deleguin.
Mitjançant aquest Decret, RESOLC:
Primer.- Atribuir a la Junta de Govern Local les següents atribucions:
.- Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat al ple o a la
comissió de govern.
Segon.- Donar compte d’aquest Decret en la següent sessió plenària.”

11.- MOCIONS I PROPOSICIONS
El Sr. Llorenç Huguet demana per preservar el medi ambient que les fotocòpies
es facin a doble cara, i que la llum pública hauria de tenir dues intensitats, a
determinades hores no es necessari que funcionin tots els llums.
Demana que es facilités al seu grup municipal una còpia de les mocions que
haguessin de ser tractades amb urgència en els plens ordinaris, tal i com
estableix l’article 164.4 del DL 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya.
12.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Llorenç Huguet pregunta sobre els motius del canvi d’obra d’Orfes.
L’Alcaldessa contesta que les contribucions especials eren molt altes, el cost de
l’obra era molt alt pels veïns directament afectats.
La Sra. Dolors Pagès pregunta si es va realitzar una reunió amb els veïns.
L’Alcaldessa contesta que si, es va comentar amb la gent afectada.
La Sra. Dolors Pagès pregunta sobre l’expropiació, si es coneix el propietari, si el
projecte es pot fer d’una manera més senzilla, i que passa amb el cost de
redacció del projecte.
L’Alcaldessa contesta que es coneix el propietari, que no s’ha pogut expropiar. El
projecte es pot aprofitar, donat que es vol presentar pel proper PUOSC una
ampliació del mateix, però prèviament quan es tingui una memòria es presentarà
al poble. El projecte ara renunciat és va redactar d’acord amb les directrius de
l’anterior regidora d’Orfes.
La Sra. Dolors Pagès pregunta en quina fase està la redacció del POUM.
L’Alcaldessa contesta que està en fase inicial, s’ha de tenir en compte que s’està
redactant per part de la Generalitat un Pla Director Urbanístic, que pot afectar al
POUM.
El Sr. Narcís Martí manifesta que el Departament de Política Territorial està
redactant un Pla Director Urbanístic, té un rang superior al POUM. La fase de
redacció del Pla Director és que s’està recollint informació, s’efectuarà un tràmit
d’informació pública, es podran efectuar al·legacions. El POUM hauria d’anar
paral·lel al Pla Director.

La Sra. Dolors Pagès pregunta si hi ha un text redactat, i si es podran presentar
al·legacions.
L’Alcaldessa contesta que no es poden fer al·legacions perquè no hi ha text, però
es podran presentar al·legacions.
La Sra. Lourdes Guitart manifesta que amb el Pla Director es podrà fer un
planejament amb una visió més global.
El Sr. Narcís Martí manifesta que es tornarà a presentar als veïns el POUM, les
reunions seran més tranquil·les que la última vegada. És necessari més temps
per exposar cada poble, la última vegada es va fer molta incidència als nuclis,
també és important els camins i els boscos.
I no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència s'aixeca la sessió
essent tres quarts de nou, de la que estenc aquesta acta que signen tots els
assistents.
L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls.

Signat: Dolors Rovirola i Coromí

El secretari

