ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 04 d’abril de 2016.
Inici 20,00 hores

Fi 20,35 hores

Assistents: Àlex Terés i Cordón, Alcalde
Jordi Ginabreda i Felip, regidor
Eva Alsina i Quer, regidora
Albert Piera i Sanchez, regidor
Jaume Ayats i Solà, regidor
Maria Àngels Pallàs Puigdomènech, regidora
Joaquim Ferrer Adroher, regidor

Secretari de la corporació
Lluís Boet Serra
_______________________________________________________________
El Sr. Alcalde 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 04/01/2016,
01/02/2016 i 07/03/2016.
S’aproven per unanimitat sense cap esmena.
El Sr. Jaume Ayats en relació a l’acta de data 04/01/2016, manifesta que els
regidors poden votar el que considerin pertinent, només era responsable
d’explicar als altres regidors la normativa del POUM.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que només va qüestionar el vot del Sr. Xavi
Busquets i del Sr. Jaume Ayats del mes d’agost.
L’Alcalde afegeix que les reunions del POUM que es varen tenir amb aquests
dos regidors no varen servir per res, perquè no es va votar afirmativament.

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA 18.03.16.A
L’Alcalde dona compte del Decret d’Alcaldia 18.03.16.A:
“DECRET DE L’ALCALDIA 18.03.16.A
El Ple de la corporació en sessió de data 22/06/2015 va crear l’òrgan de Vicealcalde.
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Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 09.07.15.A va nomenar Vicealcalde al regidor Jordi
Ginabreda i Felip, amb la següent delegació:
-

Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
Representar l’ajuntament.

Atès que l’Alcalde estarà absent entre els dies 19 de març a 25 de març de 2016.
Mitjançant aquest Decret, RESOLC:
Primer.- Que el Vicealcalde Sr. Jordi Ginabreda i Felip hem substitueixi en les funcions
ordinàries de l’alcaldia en representació de l’Ajuntament de Vilademuls, des del dia 19 de març
a 25 de març de 2016, tots dos inclosos.
Segon.- Notificar aquesta resolució al Sr. Jordi Ginabreda i Felip.
Tercer.- Donar compte d’aquesta delegació en la següent sessió plenària.”

3.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015.
L’Alcalde dona compte del Decret d’Alcaldia 29.02.16.B:
“DECRET DE L’ALCALDIA 29.02.16.B
Donada compte la liquidació del present pressupost de l’exercici 2015, formulada pel Sr. Lluís
Boet Serra, interventor acctal. d’aquesta Corporació, i en virtut d’allò que disposa l’article 191
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei Reguladora d’hisendes
locals. Els quals atribueixen la competència d’aprovació de la liquidació a l’Alcalde, el qual
donarà compte al Ple en la primera sessió que es celebri.
Donada lectura dels documents que integren la mateixa i trobada conforme, RESOLC:
Únic.- Aprovar l’esmentada liquidació del pressupost per a l’exercici 2015, segons la forma en
què ha estat redactada, la qual presenta el resum següent:
ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2015

IMPORT-EUR.

1.- DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT EL 31-12-15

594.234,85

Pressupost d’ingressos. Ex. Corrent
Pressupost d’ingressos. Ex. Tancats
D’altres operacions no pressupostàries
Ingressos pendents d’aplicació definitiva
Saldos de dubtós cobrament

106.209,18
462.756,92
25.268,75
8.346,00
-7.985,51

2.- CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT EL 31-12-15
Pressupost de despeses. Ex. Corrent
Pressupost de despeses. Ex. Tancats
D’altres operacions no pressupostàries
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
3.- FONS LIQUITS EN LA TRESORERIA EL 31-12-15
4.- ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS

-110.254,30
-71.892,71
-13.205,15
-25.156,44
0,00
-55.694,19
123.261,54
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RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2015

1.- DRETS RECONEGUTS NETS

886,973,53

2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

1.362.383,10

3.- PASSIUS FINANCERS

248.500,86

4.- RESULTAT PRESSUPOSTARI (1-2-3)

-226.908,71

5.- DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENT TRESORERIA
a) Desviacions negatives de finançament
8.256,09
b) Desviacions positives de finançament
288.693,31
c) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals. 6.499,00
6.- RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

-500.846,93”

4.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
No se’n formulen
5.- MOCIONS I PROPOSICIONS
No se’n formulen
6.- PRECS I PREGUNTES.
6.1.- El Sr. Joaquim Ferrer demana la reparació dels desperfectes que hi ha en
el paviment davant de Cal Ferrer a Orfes, ocasionats per les obres que es
realitzen a Cal Ferrer o pel pas de tractors.
L’Alcalde contesta que està pendent de que l’empresa que realitza les obres de
Cal Ferrer faci la reposició del paviment al seu estat anterior.
6.2.- El Sr. Joaquim Ferrer manifesta que la gent demana una actuació al carrer
de l’església donat que té un paviment que per la gent gran resulta dificultós
per caminar, no està fet malbé.
L’Alcalde contesta que caldria rejuntar les pedres, s’anota aquesta petició i es
realitzarà quan existeixi disponibilitat pressupostària.
6.3.- El Sr. Joaquim Ferrer en relació a l’acta de la Junta de Govern Local de
data 01/02/2016, un acord de rompuda, pregunta si es considera una llicència
d’obra i si es cobra l’impost.
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L’Alcalde contesta que les llicències d’obra de rompudes depenen de
l’autorització prèvia del departament de la Generalitat.
El secretari afegeix que es liquida la taxa d’actes jurídics, no l’impost sobre
construccions i obres.
El Sr. Jordi Ginabreda manifesta que es consultarà el POUM la normativa
concreta sobre les rompudes i es donarà resposta.
6.4.- El Sr. Jaume Ayats manifesta que com a conseqüència de la col·locació
de les pilones a Sant Esteve de Guialbes perquè els cotxes no aparquin, li
sembla bé l’actuació, però ara hi ha vehicles que aparquen sobre l’acera i el
deixen tot el dia aparcat, caldria posar un limitador de temps d’aparcament o
posar una zona de càrrega i descàrrega.
L’Alcalde contesta que no es pot aparcar sobre l’acera i les zones de càrregues
i descàrregues és per vehicles comercials, i la limitació del temps d’aparcament
no tenim ordenança ni policia per fer complir-la.
6.5.- El Sr. Jaume Ayats manifesta que davant de cal Mestre de Sant Esteve de
Guialbes hi ha unes plantes que dificulten el pas de vianants a peu, donat que
ha d’evitar-les i han de passar per la carretera.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que es tracta de plantes de can Villaronga, que
han de venir a l’ajuntament per una altre qüestió i és parlarà d’aquest tema, ja
ha parlat amb cal Barber i ha recomanat passar pel corredor.
6.6.- El Sr. Jaume Ayats manifesta que al costat de la guarderia hi ha un pins
amb processionària, s’haurien de treure, també caldria que l’ajuntament demani
als titular dels solars sense edificar de la urbanització la neteja dels mateixos.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que l’agutzil realitzarà una poda del pi afectat.
6.7.- El Sr. Jaume Ayats pregunta com estan les obres de reforma de
l’ajuntament i quan es realitzarà la inauguració.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que la previsió és la segona quinzena del mes
d’abril, que es farà el trasllat, desprès es farà l’estructuració del Museu, i no se
sap quan es farà la inauguració.
L’Alcalde afegeix que la inauguració s’ha de fer i ja es veurà quan es farà.
6.8.- El Sr. Jaume Ayats pregunta en relació a l’enfonsament de paviment que
hi ha a la carretera davant del nucli de Vilademuls, si és competència de la
Diputació de Girona.
L’Alcalde contesta que el titular de la carretera és la Diputació de Girona.
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Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit i trenta-cinc minuts del
vespre, el Sr. Alcalde aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la
Corporació, n’estenc la present acta.
El secretari acctal.

Vist i plau
L'alcalde
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