ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 05 d’octubre de 2015.
Inici 20,10 hores

Fi 20,55 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 06/07/2015 i
31/08/2015.
S’aproven per majoria absoluta amb l’abstenció dels regidors de JpV-ERC-AM.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL D’UNA
PLANTA DE BIOGÀS CAN GUILANA A GALLINERS
Mitjançant Decret d’Alcaldia 18.03.14.A, es va aprovar inicialment el Pla
especial urbanístic d’una planta de biogàs a Can Guilana a Galliners, instat pel
Sr. Alfons Guilana i Serra, en representació de Natural Porc S.L., de data juliol
de 2012, redactat per Enginyeria Energètica Gironina S.L.
Dins del tràmit d’exposició pública han formulat al·legacions:
-

Veïns del poble de Galliners, de data 02/06/2014 amb registre d’entrada
469.
El grup municipal Junts per Vilademuls, de data 03/06/2014 amb registre
d’entrada 477.

L’arquitecte del Consell Comarcal del Pla de l’Estany en data 13/08/2014 ha
emès informe per donar resposta a les al·legacions presentades en el tràmit
d’exposició pública.
“Jordi Camps Costa, arquitecte del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, emeto el següent
INFORME
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En relació al pla especial urbanístic per una planta de biogàs a Can Guilana de Galliners, del municipi de
Vilademuls, aquest informe té per objecte donar resposta a les al·legacions presentades en la fase de
redacció de la proposta per l’aprovació inicial.
Durant el període s’han presentat 2 al·legacions.
01.
02.

Junts per Vilademuls, (03/06/2014), registre d’entrada 477.
Elisabet Aznar Santamaria i dotze veïns més de Galliners, (18/07/2014), i registre d’entrada
620.
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Reg. Entrada: 477

03/06/2014

Junts per Vilademuls

Aquesta al·legació està composta per dos punts:
01. Exposa que la capacitat de la planta de biogàs és més gran de la necessària per els purins
produïts per la granja Can Guilana i sol·licita que no es permetin purins de fora del
municipi.
02. Exposa que la planta de biogàs ha de tenir algun sistema per contenir els purins en cas de
fuita o averia, i sol·licita que es construeixi un mur de contenció perimetral, i així s’evitaria
que en cas de fuita o averia els purins puguin arribar a les lleres dels recs confrontants.
Respecte el primer punt, la planta de biogàs de Can Guilana és una planta que només tractarà els residus
purins i fems de la seva explotació, tal i com es diu en el punt 4 Alternatives disponibles “al tractar-se
d’una planta de biogàs que tracta exclusivament els purins de la granja de Can Guilana, ...”. Aquest punt
serveix per donar compliment amb la normativa sanitària sectorial, on no permet barrejar purins i fems de
diferents explotacions. RD 40/2014 de 25 de març.
Respecte el primer punt, s’accepta parcialment l’al·legació, ja que no es permetran l’entrada de
purins i fems de altres explotacions, però la planta de biogàs està correctament dissenyada per la
granja Can Guilana.
Respecte el segon punt, en data de 19/11/2013, l’equip redactor es va reunir amb els regidors de
l’Ajuntament de Vilademuls a petició de l’equip de Govern per parlar sobre el projecte. Entre altres punts
es va demanar que es fes un esforç d’abaixar les alçades màximes. A partir d’aquesta reunió es va
elaborar una proposta d’alçada màxima reguladora al pla especial urbanístic de la planta de biogàs de Can
Guilana, on la solució plantejava enfonsar els digestors i aprofitar la zona buida com a zona de retenció de
possibles fugues.
Respecte el segon punt, s’accepta parcialment l’al·legació, ja que la planta de biogàs ha de
portar un sistema de retenció per contenir els purins en cas de fuita o averia, però al sistema optat
no és un mur de contenció perimetral, sinó utilitzar els espais residuals entre digestors que es
troben per sota la cota natural del terreny coma zona de retenció de possibles fugues. En
qualsevol cas, la tanca perimetral haurà de tenir els 40 cm inicials massissos.
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Reg. Entrada: 620

18/07/2014

Elisabet Aznar Santamaria i dotze veïns
més de Galliners

Aquesta al·legació està composta per tres punts:
01. Exposen que el projecte contempla una ocupació màxima de sostre del 45% que equival a
5.616,45 m2 , mentre que la suma de tots els elements que preveu el projecte donen un total
de 3.449 m2, i per tant sobren 2.167,47 m2. Sol·liciten que el pla especial urbanístic s’ajusti
a la planta projectada.
02. Exposen que està projectat un vial d’accés a la planta que enllaça amb la carretera GIV
5131. Sol·liciten que el pla especial urbanístic contempli enllaçar el camí d’accés amb
l’antiga carretera de Galliners a Parets per evitar així el trànsit de camions per la GIV 5131
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03. Exposen que aquest pla especial contempla el canvi de qualificació del sòl on s’ha de
construir. Sol·liciten que es redacti un conveni entre l’ajuntament i els promotors de la
planta de biogàs on hi hagin un conjunt de compensacions pel poble de Galliners.
Respecte el primer punt, l’ocupació màxima de sostre, en el punt 4.3, Situació els elements principals,
dóna una ocupació de 3.449 m2, però només fa referència als elements principals de la planta de biogàs.
Els elements secundaris que també s’han de valorar com a ocupació són totes les zones que formigonades
que és generen al voltant dels elements principals, sobretot la zona dels digestors, que té funcions de
retenció en cas de averia o fuita. Aquests espais formigonats (determinats al plànol O.02 Proposta
d’instal·lacions, sector 13 zona formigonada, i sector 9 plataforma de treball), tenen una superfície
aproximada de 2.000,00 m2. La bassa d’emmagatzematge (sector 3) és un element principal, però no és
cap edifici, i computa com a ocupació. Aquest criteri, que els espais formigonats també sumin ocupació,
es fa per limitar la superfície de sòl transformada. Per tant, si l’ocupació del elements principals i sumem
la l’ocupació del elements secundaris, té una superfície aproximada de 5.500 m2.
Respecte el primer punt, s’accepta parcialment l’al·legació, i les zones formigonades han de
computar com a ocupació.
Respecte el segon punt, connectar la planta de biogàs al amb l’antiga carretera de Galliners a Parets, el
tram de carretera que no es circularia és un tram no urbà. El trànsit previst és de 2 camions al dia, i
aquests camions, que accediran des de Bàscara, no passaran pel nucli de Galliners. Els vials per on es
proposa que han de passar els camions és sense asfaltar i amb una amplada de 3 metres.
El poc trànsit previst, i al fet que no passi pel nucli de Galliners, fa que sigui millor solució que els
camions passin pels vials preparats pel pas de vehicles passats, abans que fer-los passar per vials
secundaris que no són tan aptes.
Respecte el segon punt, no s’accepta l’al·legació.
Respecte el tercer punt, no procedeix demanar compensacions, doncs aquest canvi de qualificació del sòl,
només avarca 16 m2, i té per objecte col·locar el transformador per connectar a la xarxa distribuïdora. El
fet que permet la construcció d’aquesta planta de biogàs és la presència de la granja de Can Guilana. No
es tracte de l’explotació de un recurs natural limitat, com pot ésser l’extracció d’àrids.
Respecte el tercer punt, no s’accepta l’al·legació.”

En data 05/11/2014 es notifica al promotor del Pla especial còpia de les
al·legacions presentades en el tràmit d’exposició pública i l’informe emès pel
tècnic del Consell Comarcal del Pla de l’Estany de data 13/08/2014, en
contestació a les al·legacions.
En data 21/11/2014 aquesta corporació ha presentat la sol·licitud d’emissió de
la resolució sobre la memòria ambiental. La documentació adjunta necessària
per a la seva emissió ha estat completada el 18/12/2014, previ requeriment de
l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Girona.
En data 12/01/2015 la Direcció General de Polítiques Ambientals ha emès
resolució donant conformitat a la memòria ambiental del Pla especial urbanístic
amb la condició que els projectes d’obres i d’activitats que desenvolupin el Pla
especial hauran d’incorporar les mesures correctores identificades als informes
emesos per l’Agència Catalana de l’Aigua i per la Direcció General de Qualitat
Ambiental.
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La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 22/01/2015,
ha emès informe de conformitat a l’article 86 bis i a la disposició transitòria
divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme.
D’acord amb la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008,
de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que modifica
l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim
local, l’òrgan competent per a l’aprovació provisional del present pla especial és
el Ple municipal.
El Ple, per majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors de JpV-ERC-AM,
acorda:
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades de conformitat a l’informe de
l’arquitecte del Consell Comarcal del Pla de l’Estany de data 13/08/2014, que
consta en l'expedient i que es donen per reproduïts en aquest acord.
Segon.- Aprovar provisionalment el pla especial d’una planta de biogàs Can
Guilana a Galliners de Vilademuls presentat en el registre d’entrada d’aquesta
corporació en data 12/12/2014 amb número d’entrada 1086.
Tercer.- Trametre el pla especial a la comissió territorial d'urbanisme a fi
d'aprovar-lo definitivament.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ
SEGONS ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE 22 D’ABRIL, DE MESURES DE
PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS,
ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES INSTAL·LACIONS
SITUATS EN TERRENYS FORESTALS.
L’expedient d’aprovació inicial del “Plànol de delimitació segons el que estableix
la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic” de Vilademuls,
ha estat exposat al públic pel termini de vint dies hàbils mitjançant inserció
d’anunci en el BOP núm. 136 de data 16/07/2015 i en el tauler d’anuncis de la
corporació. Durant aquest termini no s’han formulat al·legacions.
La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat en data 24/07/2015 ha
informat favorablement.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar definitivament el “Plànol de delimitació segons el que
estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, de 27
de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic” de
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Vilademuls, realitzat pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany a petició de la
Diputació de Girona de data maig 2015.
Segon.- Publicar-ho en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el taulell
d’anuncis de la corporació.

4.- PROPOSTA MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
L’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre béns immobles, en el seu
article 8 tipus de gravamen, consta el següent:
a) pels béns de naturalesa urbana, el 0,40 %.
b) pels béns de naturalesa rústica, el 0,60 %.
c) Pels béns de característiques especials, el 1,30 %.
En aplicació de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, es va incrementar el tipus de
gravamen de l’Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana, pels anys
2014 i 2015. Els tipus aplicat és 0,60%. No està previst per l’any 2016
l’aplicació obligatòria del tipus de gravamen 0,60%, per tant, serà d’aplicació el
tipus de gravamen aprovat en l’ordenança 0,40%.
De conformitat l’article 72 del Reial decret legislatiu 2/2004, Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Atès que el procediment d’aprovació d’aquestes Ordenances s’ha d’ajustar al
que disposa l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en
relació amb l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local, referent al procediment a seguir en l’aprovació de les
Ordenances, així com amb els articles 15 i 17 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, relatius a la imposició, supressió i ordenació de tributs per
les Corporacions Locals.
La Sra. Maria Àngels Pallàs pregunta si comportarà un augment o es manté
l’impost.
L’Alcalde informa que es pagarà igual que l’any passat, perquè no s’augmenta
el tipus impositiu, és mante el mateix, atès que fins ara s’aplicava una llei
estatal, i a partir de l’any 2016 l’ordenança fiscal.
El Sr. Joaquim Ferrer manifesta que la llei permet una forquilla del tipus
impositiu.
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El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 8 de l’ordenança reguladora
de l’impost sobre béns immobles, amb els següents tipus de gravamen:

a) Pels béns de naturalesa urbana, el 0,60 %.
b) Pels béns de naturalesa rústica, el 0,60 %.
c) Pels béns de característiques especials, el 1,30 %.
SEGON.- Que els esmentats acords siguin exposats al públic pel termini de trenta dies
hàbils mitjançant Edicte que es publicarà en el tauler d’anuncis i el BOP de Girona, als
efectes d’examen i presentació de reclamacions i suggeriments, en el seu cas. Un cop
transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació o suggeriment,
els acords adoptats quedaran aprovats definitivament.
TERCER.- En cas de què no es produeixi cap reclamació, es publicaran al BOP els
acords elevats a definitius i el text objecte de modificació de les respectives Ordenances i
es faculta al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per l’execució del
present acord.
L’Ordenança Fiscal objecte de modificació entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2016 i
regirà mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
5.- PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
-

Decret 09.07.15.A: Nomenar Vicealcalde al regidor Jordi Ginabreda Felip.
Decret 27.07.15.A: Que el Vicealcalde substitueixi en les funcions ordinàries de
l’alcaldia des del dia 29 de juliol fins el dia 09 d’agost de 2015.

6.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 04.08.2015. A
L’Alcalde dona compte de la següent resolució:
“DECRET D’ALCALDIA 04.08.2015.A
El Ple de la corporació en sessió de data 17/02/2015 va adoptar el següent acord:
“Vista la sol.licitud de la llicència de segregació de la finca rústica del polígon 14, parcel.les 34 i 36, i
posterior agregació a la finca del polígon 14, parcel.la 35, presentada pels Srs. Josep Lleal Tulsà, Anna
Maria Serrat Caballeria i Eduard Padrós Fradera, de data 20/01/2015 amb número d’entrada 56.
La sol.licitud es presenta acompanyada de la memòria descriptiva de la segregació i agregació i plànol de
les finques afectades.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 27/01/2015:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud de la llicència de segregació de la finca rústica del polígon 14, parcel.la 34 i 36, i posterior
agregació a la finca del polígon 14, parcel.la 35, presentada pel Sr. Josep Ma Lleal Tulsà, Sra. Anna Maria Serrat
Caballeria i Sr. Eduard Padrós Fradera, entrada en aquest ajuntament el dia 20 de gener de 2015, registre
d’entrada 56.
La sol.licitud es presenta acompanyada de la memòria descriptiva de la segregació i agregació, i plànol de les
finques afectades.
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1.- La finca matriu que es pretén segregar en part i agrupar a altres finques registrals és la finca rústica
inscrita en el Registre de la Propietat de Banyoles, en el volum 2637, llibre 41, foli 138, finca 909, de
superfície total de cent quaranta-una hectàrees, dinou àrees i 49 centiàrees, descrita en l’apartat I de la
documentació aportada. La finca està situada en sòl no urbanitzable, part en zona de protecció forestal i
part en zona de rústic general.
2.- De la finca matriu descrita, es pretén la segregació d’una porció de terreny de superfície 6 hectàrees,
33 àrees, 45 centiàrees i 67 decímetres quadrats, que constitueixen la parcel.la 36 i part de la parcel.la 34
del polígon 14 del cadastre de rústica, per agrupar-les posteriorment a la finca registral inscrita en el
Registre de la Propietat de Banyoles, en el volum 3631, llibre 55, foli 150, finca 1570, descrita en l’apartat
II. La finca agrupada tindrà una superfície conjunta de set hectàrees, seixanta-tres àrees, trenta-tres
centiàrees i tretze decímetres quadrats.
3.- Els sol.licitants exposen que han sol.licitat l’autorització al Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural.
4.- L’informe urbanístic per a la segregació i posterior agregació descrita és favorable, condicionat a
l’obtenció de l’autorització del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.”

L’Alcaldia-Presidència en data 22/06/2011 va delegar al Ple: Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials
atribueixin aquesta facultat al ple o a la comissió de govern.
El Ple, per majoria absoluta, amb l’abstenció de l’alcaldessa, acorda:
Primer.- Atorgar llicència per segregar en part una finca registral i agrupar a altre finca registral, la finca matriu és
la finca rústica inscrita en el Registre de la Propietat de Banyoles, en el volum 2637, llibre 41, foli 138, finca 909, de
superfície total de cent quaranta-una hectàrees, dinou àrees i 49 centiàrees, descrita en l’apartat I de la documentació
aportada. Es pretén la segregació d’una porció de terreny de superfície 6 hectàrees, 33 àrees, 45 centiàrees i 67
decímetres quadrats, que constitueixen la parcel.la 36 i part de la parcel.la 34 del polígon 14 del cadastre de rútstica,
per agrupar-les posteriorment a la finca registral inscrita en el Registre de la Propietat de Banyoles, en el volum 3631,
llibre 55, foli 150, finca 1570, descrita en l’apartat II. La finca agrupada tindrà una superfície conjunta de set
hectàrees, seixanta-tres àrees, trenta-tres centiàrees i tretze decímetres quadrats.
Segon.- Aquesta autorització està condicionada a l’obtenció de l’autorització del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.”

En data 04/08/2015 amb registre d’entrada 811 el Sr. Josep M Lleal Tulsà presenta
escrit sol.licitant esmena de la resolució municipal en el sentit de que la llicència en
realitat es concedeix per a segregar una finca de 63.325 metres quadrats en comptes
de 63.345 metres quadrats.
La llicència estava condicionada a l’obtenció de l’autorització del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Adjuntant l’escrit de data
04/08/2015 adjunta informe favorable d’aquest Departament de data 21/05/2015 per la
segregació de 63.325 metres quadrats corresponent a la parcel.la 36 del polígon 14
del cadastre del terme municipal de Vilademuls, que forma part de finca inscrita al
Registre de la Propietat de Banyoles, volum 4167, llibre 63, finca registral 909, per la
seva agrupació a finca inscrita al mateix Registre de la Propietat, volum 3631, llibre 55,
finca registral 1570.
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De conformitat a l’article 53.1 a) i k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Mitjançant aquest Decret, RESOLC:
Primer.- Esmenar la llicència de segregació atorgada en el següent sentit:
La segregació correspon a 63.325 metres quadrats de la parcel.la 36 del polígon 14
del cadastre del terme municipal de Vilademuls, que forma part de finca inscrita al
Registre de la Propietat de Banyoles, volum 4167, llibre 63, finca registral 909, per la
seva agrupació a finca inscrita al mateix Registre de la Propietat, volum 3631, llibre 55,
finca registral 1570.
Segon.- Mantenir la resta de la part dispositiva de l’acord de Ple de data 17/02/2015.
Tercer.- Ratificar d’aquest Decret en la següent sessió plenària.
Quart.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.”

El Ple, per majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors de JpV-ERC-AM,
acorda:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 04.08.15.A.

7.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
El Ple acorda per unanimitat incorporar aquest punt dins de l’ordre del dia.
7.1.- PROPOSTA DE RENÚNCIA DE L’ACTUACIÓ “SOTERRAMENT DE LA
XARXA DE BAIXA TENSIÓ I TELECOMUNICACIONS DE SANT ESTEVE DE
GUIALBES”
Dins del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012, està inclosa
l’actuació “Soterrament de la xarxa de baixa tensió i telecomunicacions de Sant
Esteve de Guialbes”, amb un pressupost de 224.157,10€ i una subvenció de
110.000,00€.
Atès que aquesta corporació no té capacitat financera per assumir la part no
subvencionada, i atès que s’ha constatat la necessitat social de sol.licitar el
canvi de destí de la subvenció, per l’actuació “Local municipal i reforma de la
cuina”, obra demandada pels veïns del municipi.
El Sr. Joaquim Ferrer pregunta si es un canvi d’obra.
L’Alcalde contesta que consisteix en un canvi d’obres, és una petició dels
veïns, per poder assumir el cost de l’obra era necessaria la imposició de
contribucions especials i aquestes eren molt altes. Actualment s’utilitza l’escola
i amb aquest canvi existirà un local pel poble.
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El Sr. Jordi Ginabreda afegeix que fa uns tres anys es va celebrar una reunió i
es va convocar als propietaris de les finques.
La Sra. Ma Àngels Pallàs manifesta que no va tenir coneixement d’aquesta
actuació. La seva sogre no li va dir res.
El Sr. Jaume Ayats manifesta que li havien dit que no es podia canviar.
L’Alcalde contesta que les obres del PUOSC si que es poden canviar, s’atorga
una subvenció per una actuació i aquesta és pot modificar. Les subvencions de
la UE tenen el caràcter de finalistes, per tant només es pot realitzar l’actuació
subvencionada. I explica la diferencia entre subvencions finalistes i no
finalistes.
El Ple, per majoria absoluta, amb el vot afirmatiu dels regidors de CiU, i negatiu
dels regidors de JpV-ERC-AM, acorda:
Primer.- Renunciar de l’actuació titulada “Soterrament de la xarxa de baixa
tensió i telecomunicacions de Sant Esteve de Guialbes” i una subvenció de
110.000,00€, condicionada a la inclusió de la nova actuació proposada “Local
municipal i reforma de la cuina”.
Dades econòmiques:
Pressupost contracte: 180.301,42€
Subvenció PUOSC: 110.000,00€
Altres subvencions: 63.301,42€
Aportació municipal: 7.000,00€
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions
Institucionals.
8.- MOCIONS I PROPOSICIONS
No se’n formulen.
9.- PRECS I PREGUNTES.
9.1.- El Sr Joaquim Ferrer manifesta que l’acta de Ple de sessió de data
06/07/2015 el punt 8.1 on es diu “El Sr. Joaquim Ferrer manifesta que es un
tema privat i que poden haver enganyat a l’alcalde”, ha de dir “El Sr. Joaquim
Ferrer manifesta que es un tema privat i que l’alcalde no tenia perquè
intervenir-hi”.
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9.2.- El Sr. Jaume Ayats pregunta si està aprovada la normativa sobre
rompudes.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que es va aprovar en l’anterior legislatura, és
va acordar un redactat entre l’equip de govern i els regidors de l’oposició durant
la redacció del POUM.
El Sr. Jaume Ayats contesta que vol repassar la normativa aprovada, estava
pendent delimitar el perímetre de rompuda al voltant de cases i explotacions.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que la normativa aprovada no es va especificar
franja, es va quedar resoldre aquest punt en l’aprovació provisional i definitiva del
POUM. Tots els regidors de l’anterior consistori, els set, varen quedar en
autoritzar rompudes en supòsits de geomatització de camps i recuperació d’antics
conreus.
El Sr. Jaume Ayats manifesta que s’ha de revisar aquesta normativa.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que no es pot sobreprotegir la massa forestal, no
es pot redactar una normativa de gestió de rompuda pròpia municipal. S’ha
d’aplicar la normativa sectorial.
9.3.- El Sr. Jaume Ayats manifesta que a Can Sarra d’Orfes hi ha esllavissades.
El Sr. Alcalde contesta que s’iniciaran les obres demà o demà passat, i l’actuació
la farà Àrids Jaume Colomer.
El Sr. Jaume Ayats afegeix que no s’ha informat d’aquest projecte en cap Ple.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que no és un projecte constructiu, és una obra de
conservació i reparació.
9.4.- El Sr. Jaume Ayats pregunta per les ajudes que rebia la Sra. Antonia Portas,
i ara li han retirat.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que l’Ajuntament directament no dona ajuts. La
Llei de dependència no és aplicable a entitats locals. És possible que els tècnics
de Benestar Social del Consell Comarcal del Pla de l’Estany hagin gestionat
algun ajut, i l’han dirigit a la Generalitat.
L’Alcalde afegeix que la Llei de dependència està finançada per l’Estat i la
Generalitat, és un principi al 50%, però des de l’any 2010 l’aportació de l’Estat ha
disminuït i l’ha d’assumir la Generalitat, que és un 80%.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit i cinquanta-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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