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

Fi 21,50 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.
El Sr. Jordi Ginabreda informa que al ser un Ple ordinari es gravarà.
El Sr. Joaquim Ferrer demana que tots els regidors tinguin accés a la gravació
del Ple. Manifesta que se li va dir que amb el nou ajuntament s’instal.laria un
sistema de gravació i es gravarien tots els plens.
L’Alcalde contesta que el contingut de la gravació es volcarà a l’ordinador del
secretari de la corporació i tots els regidors podran tenir accés. Que en el
moment que el pressupost municipal ho permeti s’instal.larà un sistema de
gravació dels plens.

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE DATES 04/04/2016 i
30/05/2016.
El Sr. Joaquim Ferrer manifesta que hi ha dos preguntes sense contestar
formulades en el Ple de data 04/04/2016, les llicències sobre rompudes, i la
reparació dels desperfectes que hi ha en el paviment davant de Cal Ferrer a
Orfes.
L’Alcalde manifesta que es contestaran en el punt de precs i preguntes.
S’aproven les actes per unanimitat sense cap esmena.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA INTERN D’IGUALTAT DE
L’AJUNTAMENT DE VILADEMULS
L’Ajuntament de Vilademuls ha assumit el compromís institucional d’impulsar la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’àmbit del municipi a través de la
seva adhesió al Pla Comarcal de Polítiques de Dones del Pla de l’Estany, per
acord del Ple de 19 de maig de 2015. El Pla comarcal té com a propòsit establir
un marc d’actuació de les polítiques de dones a la comarca del Pla de l’Estany
per al període 2015-2018 i posa els instruments per garantir el desenvolupament
de les capacitat i potencialitats de les dones i aprofitar al màxim les seves
aportacions.
Com a ens local necessitem també fer una autoavaluació que ens permeti
coordinar el funcionament intern i la imatge pública que projectem. Cal impulsar
estratègies internes a favor de la igualtat d’oportunitats, no només per
coherència interna amb els principis i valors d’igualtat que fomentem, sinó també
per a una major motivació i compromís del personal.
Per tot això, i en compliment de la disposició addicional vuitena de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, hem elaborat un Pla d’igualtat d’oportunitats intern, per
incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques internes de gestió, en els
processos organitzatius i en la cultura institucional.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el Pla intern d’igualtat de l’Ajuntament de Vilademuls.
Segon.- Constituir la Comissió de seguiment del Pla que estarà formada per
l’alcalde, la regidora de serveis socials, que actuarà amb el suport de l’agent
d’igualtat del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

3.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DEFINITIU DE L’OBRA
“PAVIMENTACIÓ I SOTERRAMENT DE SERVEIS A LA PLAÇA DE
GALLINERS”
L’empresa Excavacions J. Tura S.L. en data 28/04/2016 va sol.licitar la
devolució de la fiança definitiva de l’obra “Pavimentació i soterrament de
serveis a la Plaça de Galliners.
En data 01/03/2016 l’enginyer de camins, canals i ports del Consell Comarcal
del Pla de l’Estany i com a tècnic director de les obres esmentades, va emetre
informe favorable, descontant 440,46€ corresponents al cost de substitució dels
vidres malmesos de la porta propietat de la Sra. Maria Caldelaria Sanjuan
Jaime.

Banc de Sabadell avalista de Excavacions J. Tura S.L. davant de l’Ajuntament
de Vilademuls per import màxim de 3.819,65€, per a respondre de les
obligacions derivades de la correcta reposició de les obres de pavimentació i
soterrament de serveis a la Plaça de Galliners, previ requeriment d’aquesta
corporació va ingressar l’import de 440,46€.
L’expedient s’ha exposat al públic per un termini de vint dies hàbils, mitjançant
inserció d’anunci en el BOP de Girona núm. 88 de data 09/05/2016 i en el
tauler d’anuncis de la corporació. Durant aquest termini no s’han formulat
al.legacions.
El Sr. Jaume Ayats pregunta si s’ha comprovat que l’obra estigui ben acabada.
L’Alcalde contesta que el tècnic director de l’obra ha informat favorablement.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Retornar a l’empresa Excavacions J. Tura S.L. la fiança definitiva de
l’obra “Pavimentació i soterrament de serveis a la plaça de Galliners”.
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa Excavacions J. Tura S.L.

4.- PROPOSTA D’ESTABLIMENT DE LES FESTES LOCALS ANY 2017
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,
Afers Socials i Famílies, 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 2017:
- Sant Mer: 27 de gener de 2017
- Sant Martirià: 23 d’octubre de 2017.
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.

5.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
No se’n formulen

6.- MOCIONS I PROPOSICIONS
6.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA MOCIÓ PER UN PAÍS DE
RESPECTE ALS DRETS DE LES PERSONES LGBTI I AMB TOLERÀNCIA
ZERO A LA DISCRIMINACIÓ.

El Dia de l'Orgull Lesbià, Gai, Transexual, Bisexual i Intersexual es
commemoren els fets del 28 de juny de 1969, data en què es commemoren
els aldarulls de Stonewall que van tenir lloc a Nova York (EUA) i que es
considera que marquen l'inici de l'alliberament homosexual, quan la població
LGTBI va sortir al carrer de forma pacífica per visibilitzar-se i demanar la plena
igualtat jurídica i social i lluitar contra la discriminació i els abusos patits.
Malgrat que la legislació en l’àmbit internacional ha avançat en el
reconeixement de drets, 76 estats del món encara prohibeixen, persegueixen i
penalitzen les persones del col·lectiu LGTBI.
En aquest sentit Catalunya va liderar l’avanç en el reconeixement dels drets
amb l’aprovació de la llei 11/2014 del 10 d'octubre, per a garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, impulsada pel treball tenaç durant llargs
anys de les entitats LGBTI.
Els recents fets d’Orlando, en què van morir 50 persones en un atemptat contra
un pub LGTBI, mostren que la lesbofòbia, l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
segueix sent un fet lamentablement actual i global. La legislació avança i la
societat també, però segueix havent intolerància contra aquelles persones que
fan de l’amor i la diversitat una bandera. Se segueix odiant, discriminant i
matant per orientació sexual i identitat de gènere. Orlando ha estat una
matança, és símbol de la intolerància i de la por però també de la lluita pels
drets.
Catalunya i les seves institucions volen mostrar la ferma adhesió a la lluita pels
drets i les llibertats així com el compromís en el desenvolupament i
reconeixement dels drets de les persones LGTBI i la lluita contra les
discriminacions, i que aquest sigui un dels nous pilars en l’avenç social i la
construcció nacional, on tothom ha de ser lliure d’estimar qui vulgui i com
vulgui.
Aquest 28 de juny el Govern de la Generalitat vol mostrar, un cop més, el
compromís per fer efectius aquests drets fent visible la bandera multicolor del
col·lectiu. Volem fer extensiu a totes les administracions aquest gest simbòlic,
convidant al món local i les institucions catalanes, així com a la societat civil, a
penjar la bandera de l’arc de Sant Martí per commemorar els fets que donen
origen al 28 de juny com a jornada internacional.

I manifestar, així, la mostra del compromís permanent i actiu de Catalunya a
lluitar, amb més fermesa que mai, contra les discriminacions per raó
d’orientació sexual i identitat de gènere en general, i en continuar amb el
desplegament de la Llei 11/2014 en particular, com una eina potent per la
garantia dels drets de totes les persones LGTBI. Per avançar cap a un país
respectuós i divers on la normalitat social faci que les persones LGTBI es
mostrin tal com són, sense por i amb la plena acceptació del seus drets, on la
discriminació per motiu d’orientació sexual i identitat tingui tolerància zero.

El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda
aprovar la moció.

7.- PRECS I PREGUNTES.
7.1.- El Sr. Jaume Ayats manifesta que l’operari que desbrossa camins deixa la
feina sense acabar de fer, caldria buscar una altre empresa que ho faci millor.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que s’efectuarà una segona pesada, el preu va
per quilòmetre desbrossat, i es rep una subvenció de la Diputació de Girona per
efectuar aquests treballs de neteja de marges.
7.2.- El Sr. Joaquim Ferrer pregunta sobre el trenca aigües d’Orfes.
L’Alcalde contesta que existeix el compromís de l’empresa que s’arranjarà quan
deixi de passar camions. El interessat ha demanar una pròrroga per tenir la
bastida a la via pública.
7.3.- El Sr. Joaquim Ferrer pregunta sobre les obres de can Prim i les
al·legacions presentades.
L’Alcalde contesta que els promotors han demanat diverses llicències d’obra, i
previ informe tècnic s’han atorgat les llicències d’obra, s’ha efectuat el
pagament dels tributs. El projecte d’obra presentat recull les alçades de la
construcció.
El secretari a pregunta de l’Alcalde contesta que la Junta de Govern Local ha
atorgat llicència d’obra.

El Sr. Jaume Ayats pregunta si la tècnica revisa les obres.
L’Alcalde contesta que sí, en aquest cas en va dictar un Decret d’Alcaldia
parant les obres.

7.4.- Benvolguts Senyors, he llegit amb molt d’interès el pamflet Anem per feina
que vostès han distribuït. M’agradaria preguntar-los com poden parlar de
reclamar poder participar de la presa de decisions importants sobre el municipi,
quan cada cop que han tingut una documentació per estudiar pel Ple preparada
en aquest ajuntament mai han vingut a consultar-la? Es més com poden dir que
volen reclamar que el Ple de l’ajuntament sigui un Forum de debat si no es
llegeixen les documentacions que s’han de discutir?
Poden dir-me quantes propostes han fet? En tot un any.

El Sr. Joaquim Ferrer contesta que es una pregunta capciosa, tenen tres dies,
no poden fer propostes discutides i madurades, i poder participar en
l’elaboració dels projectes. Es trist que s’hagi de parlar en base d’una publicitat
externa, que ha creat inquietud.
L’Alcalde contesta que quatre: una de fer un pou al cantó del pou de Vilamarí,
que el pick up fos de rènting, que traguéssim la llum a una farola de Sant
Esteve que molestava a la regidora Maria Àngels Pallàs i no la deixava dormir, i
fer un pou a Vilafreser vulnerant la moratòria de l’ACA per contaminació de
mercuri.
El Sr. Jordi Ginabreda afegeix que cal documentar-se abans d’escriure.
El Sr. Jaume Ayats manifesta que no hi ha cap prohibició de fer pous, s’han fet
a altres municipis. Si s’hagués fet la connexió del pou de Vilafreser a la Sausa
no existien els problemes de subministrament actuals. La subvenció es va
destinar a subministrar Can Motas d’Ollers i va costar més.
El Sr. Albert Piera contesta que el projecte redactat pel Consell Comarcal del
Pla de l’Estany tenia un cost de 287.000,00€, i es disposava d’una subvenció
de 129.000,00€, que es va destinar a la primera fase de la interconnexió entre
Galliners i el dipòsit de Vilamarí.
El Sr. Jaume Ayats contesta que no es va dir això en aquell moment.
El Sr. Albert Piera manifesta que es va decidir portar aigua amb cubes perquè
l’obra era inviable. En el cas de que es pogués haver realitzat, sap de quins
terminis estem parlant?
Aforament + analítica (de 1.5 a 2 mesos) Període de licitació de l'obra 10 dies
+ 15 dies aprovació projecte + més 20 dies d’exposició 4 mesos d'execució.
La tramitació és llarga.

L’Alcalde afegeix que la posada en marxa de l’obra hauria estat al gener, a part
de que no es tenien els diners, els veïns no haurien tingut subministrament
d’aigua.
El Sr. Jaume Ayats manifesta que les obres a la xarxa d’aigua que es feien
abans eren més barates, i els arranjament de la xarxa actuals són cares i
també es produeixen rebentades.
El Sr. Jordi Ginabreda afegeix que la poca aigua que es pot subministrar es
reparteix per la interconnexió.
L’Alcalde contesta que els preus del projecte els posa l’enginyer i es fa una
licitació.
El Sr. Joaquim Ferrer que els acords de Ple s’aproven per 4 a 3, sol·licita poder
fer més aportacions a l’adopció de decisions.
L’Alcalde contesta que els expedients sempre es poden contestar a secretaria, i
el deure com a regidor es venir a consultar-los.
El Sr. Joaquim Ferrer manifesta que una de les coses millors és el reglament
de l’aigua, va estar-hi més de tres dies per llegir-lo, sense ser tècnic, és un text
que afecta a tot el municipi es podria haver participat en la seva redacció.
L’Alcalde contesta que no hi ha hagut propostes.
El Sr. Joaquim Ferrer contesta que per la mateixa regla de tres al tenir majoria,
pot ocórrer que la proposta no s’aprovi.
El Sr. Jordi Ginabreda afegeix que fer una proposta com fer un pou al costat
d’un amb mercuri no és viable.
El Sr. Joaquim Ferrer manifesta que el tema de les rompudes és preocupant,
s’hauria de parlar-ne.
El Sr. Jaume Ayats manifesta que un tècnic valori 2 km de tub valgui
280.000,00€ són uns barems alts.
El Sr. Albert Piera contesta que els projectes els han de fer els tècnics,
l’ajuntament no és un particular. Si l’ajuntament fa una cosa irregular s’ha de
denunciar. Si l’ajuntament ha fet alguna actuació irregular cal denunciar-la.
El Sr. Alcalde afegeix que cal documentar-se per les qüestions que es diuen, és
pot preguntar a l’ajuntament.

El Sr. Jaume Ayats contesta que el canvi ubicació de l’ajuntament no s’ha
informat als regidors, ni s’han ensenyat les instal·lacions.
L’Alcalde contesta que encara no s’ha portat a terme la inauguració.
El Sr. Joaquim Ferrer manifesta que hi ha un problema de l’aigua, i la
documentació la té l’equip de govern
El Sr. Jordi Ginabreda pregunta que es proposa neteja i senyalització de
camins i llocs d’interès, quins?
El Sr. Jaume Ayats contesta que quan es tingui es comunicarà a l’ajuntament,
algun d’aquests llocs són finques privades.
L’Alcalde afegeix que la circulació en llocs no segurs no es pot publicitar, s’ha
de garantir la seguretat de la gent.
El Sr. Jordi Ginabreda manifesta que diuen que no hi ha control en les
rompudes del municipi.
El Sr. Alcalde afegeix que si hi ha alguna situació irregular que ho denunciï.
El Sr. Joaquim Ferrer contesta que no posaran cap denúncia, reflexa una
preocupació, hi ha una proliferació de rompudes, no hi ha control, tothom qui
demana una rompuda la té.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que s’han denegat unes quatre, les que es
deneguen no es fa públic perquè no hi ha resolució expressa.
El Sr. Alcalde afegeix que es resolen les que s’aproven i es liquiden les taxes.
El Sr. Jordi Ginabreda manifesta en relació a les rompudes del POUM, hi havia
dos tendències divergents, es va parlar amb un equip tècnic, medi ambient, i a
partir d’aquí es va aprovar la proposta, entre altres el 12% de desnivell. Són
criteris que no són llei, són criteris tècnics. Ningú es va posar d’acord, es va
aprovar d’una forma provisional i unànimement fins que no es redactes el
POUM.
El Sr. Jaume Ayats contesta que no es va fer res del que es va parlar.
El Sr. Joaquim Ferrer afegeix que només es tracta d’imaginar on hi ha
actualment una rompuda que tot el municipi sigui igual.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que els boscos s’abandonen, i poden haver-hi
incendis. L’Institut Cartografic es pot veure la diferencia d’anys anteriors amb
ara.
El Sr. Joaquim Ferrer contesta que tot el municipi ha de quedar com queda
amb la rompuda, ara es permet tot, desprès es talla tot en sec.

El Sr. Jordi Ginabreda manifesta que la gent ha de permetre gestionar el
territori d’una forma reglada.
El Sr. Alcalde afegeix que les rompudes estan acotades i els plans de gestió
forestal venen autoritzats pel Centre de Propietat Forestal, no són autoritzats
per l’ajuntament.
El Sr. Jordi Ginabreda manifesta que estan oberts a debatre propostes sobre la
rompuda que es presentin.
El Sr. Alcalde manifesta pel que fa el mur de gabions d’Orfes. Està senyalitzat i
prohibit que la gent hi pugui. La part posterior del mur està ple de graves,
queda un espai d’uns 40 cm per si torna haver-hi despreniments i no caigui al
vial. De totes maneres l’empresa executora col·locarà dues gàbies per reduir
les possibilitats a accedir sobre el mur, però l’obra està acabada.
El Sr. Jaume Ayats contesta que hauria d’haver-hi alguna cosa que impedeixi
pujar-hi, perquè els fills tiren pedres a la carretera, s’hauria de posar una malla.
El Sr. Albert Piera contesta que no es poden posar barreres al camp.
El Sr. Jordi Ginabreda manifesta en relació a les granges d’Ollers, que hi ha
una sentència que impedeix poder obrir la granja, durant un any es va estar
parlant amb el Sr. Famada i no va haver-hi solució. Ofereix un despatx per
parlar-ne amb un assessor del seu grup i examinar l’expedient.
El Sr. Jaume Ayats contesta que se li ha tancat la porta, se li han de donar
esperances, fa gestions perquè pugui obrir.
El Sr. Alcalde no es pot obrir una granja clausurada en compliment de
sentència, si així es fes en 48 hores s’hauria de comparèixer al TSJC.
El Sr. Jordi Ginabreda manifesta que veure el seu comportament fa creïble el
parlar de la gent, que diu que va ser vostè qui va recomanar al Sr. Famada que
denuncies a les granges del municipi, posant així la por a l’ajuntament i reobris
la seva granja per evitar mals majors. Si va ser així moltes gràcies per vetllar
pels interessos d’una sola persona per damunt de la resta del veïnatge.
El Sr. Jaume Ayats contesta que és una mentida, no està en contra de les
granges, algú s’ha inventat que hagi recomanat al Sr. Famada que denuncies
totes les granges del municipi.
El Sr. Alcalde afegeix que una granja és impossible de poder tornar a obrir-la
clausurada per una sentencia del TSJC, i l’ajuntament no pot pagar

120.000,00€, que està generant interessos del 5%. La granja es pot obrir en un
altre emplaçament, no es poden donar esperances.
El Sr. Jaume Ayats contesta que és molt injust el que s’ha fet.
La Sra. Eva Alsina manifesta referent a les observacions sobre el camí de can
Soler i Can Gimbernat, s’hi ha portat 210 tones de grava i que actualment
aquest camí està en bon estat.
El Sr. Jaume Ayats contesta que s’havia repassat i desprès de les pluges s’ha
tornat a fer malbé, perquè fa un any que es va fer malament.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que quan torni a ploure i estigui tou es posarà
una màquina.
La Sra. Eva Alsina manifesta referent a la teulada del pavelló de Vilamarí
teníem concedida una subvenció per 110.000,00€ i el pressupost d’execució
era de 538.963,97€, era totalment impossible realitzar aquest projecte.
El Sr. Jaume Ayats contesta que no es pot posar en els butlletins propaganda
de coses que no es fan.
El Sr. Alcalde manifesta que s’hauria de concretar quin mandat es fa referència.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les nou i cinquanta 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

