ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 04 de novembre de 2014.
Inici 16,40 hores

Fi 16,50 hores

Assistents: Dolors Rovirola i Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí i Burch, regidor
Josep Bosch i Bardera, regidor
Jordi Ginabreda i Felip, regidor
Àlex Terés i Cordón, regidor
Jaume Ayats i Solà. regidor
Xavier Busquets i Pairó, regidor

Secretari de la corporació
Lluís Boet Serra
_______________________________________________________________
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 DE CONCERTACIÓ D’UN PRÉSTEC PER DISPOSICIONS
AMB LA CAIXA
Vista l’oferta presentada per Caixabank S.A. per la concertació d’un préstec per
disposicions pel finançament de la subvenció Feder programa Viure al Poble
Més, per import de 357.061,43€.
De conformitat a l’article 52.2 m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
El Sr. Jaume Ayats manifesta que segons la informació que tenia les obres del
programa Viure al Poble Més estaven finançades mitjançant subvenció.
L’Alcaldessa informa que és per tenir líquid en el pagament de les
certificacions, La Generalitat de Catalunya ja ha ingressat la seva part i ara és
finança la part corresponent al Feder.
El Sr. Àlex Terés informa que es tracta d’una subvenció finalista.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Concertar amb Caixabank S.A. un préstec per disposicions pel
finançament de la subvenció Feder programa Viure al Poble Més, per import de
357.061,43€, amb les següents condicions:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Termini: 5 anys (2 anys de carència + 3 d’amortització).
Interès sortida: Euribor 3 mesos + 3%
Revisió tipus interès: Euribor 3 mesos + 3%
Comissió obertura: 0,75%
Comissió estudi: 0,50%
Comissió amortització i cancel·lació: 0,15%
Amortització: Trimestral
Interessos: Liquidació trimestral

Segon.- Sol·licitar autorització al Departament d’Economia i Coneixement en
els termes previstos a l’article 3 de l’Ordre ECF/138/2007.

2.- PROPOSTA DE VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE L’ARTICLE 183, ZONA DE PROTECCIÓ PAISATGÍSTICA I
FORESTAL, CLAU PF DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT DE VILADEMULS.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 10 d’octubre de
2014, ha adoptat, aprovar definitivament la modificació puntual de l’article 183,
zona de protecció paisatgística i forestal, clau PF de les Normes subsidiàries de
planejament de Vilademuls, supeditant la executivitat a la presentació d’un text
refós que incorpori les prescripcions de l’informe del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de data 02 d’octubre de 2014.
Vista la proposta de text refós de data octubre 2014 redactat pels serveis
tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
El Sr. Jaume Ayats pregunta perquè les franges de protecció no estan incloses.
L’Alcaldessa informa que es regularà en el POUM, no es pot incloure en el
document que ara s’aprova perquè és un text refós. El Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya ha formulat al·legacions al POUM sobre aquesta
qüestió. Aquesta modificació de normes s’ha realitzat per donar solució a
diverses peticions d’interessats.
El Sr. Narcís Martí s’ha efectuat una modificació de mínims, per evitar la
realització d’una avaluació ambiental,
El Ple, per majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors de Junts per
Vilademuls, acorda:
Primer.- Verificar el text refós de modificació puntual de l’article 183, zona de
protecció paisatgística i forestal, clau PF de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Vilademuls, de data octubre 2014, redactat pels serveis tècnics
del Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
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Segon.- Notificar aquest acord a la Comissió Territorial d’urbanisme de
Girona, per la seva publicació al DOGC.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les cinc menys deu minuts de
la tarda, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la
Corporació, n’estenc la present acta.
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