ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 06 de juliol de 2015.
Inici 20,00 hores

Fi 21,10 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 13/06/2015 i
22/06/2015.
Les actes s’aproven per majoria absoluta, amb el vot afirmatiu dels regidors de
CiU, i amb l’abstenció dels regidors de JpV-ERC-AM.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ PER A
LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR A L’ESCOLA DE
SANT ESTEVE DE GUIALBES.
Vista la proposta de conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Pla
de l’Estany i l’Ajuntament de Vilademuls, per a la prestació del servei de
menjador escolar a l’escola de Sant Esteve de Guialbes, del municipi de
Vilademuls.
La Sra. Ma Àngels Pallàs pregunta si aquest conveni és alternatiu a l’actual.
L’Alcalde contesta que és un nou conveni, que substitueix el vigent fins ara, el
funcionament del menjador serà com ara.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Sol.licitar la renovació del conveni per a la gestió del menjador escolar
de l’escola de Sant Esteve de Guialbes.
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Segon.- Aprovar la proposta de conveni de col.laboració entre el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany i l’Ajuntament de Vilademuls, per a la prestació
del servei de menjador escolar a l’escola de Sant Esteve de Guialbes, del
municipi de Vilademuls.
Tercer.- Facultar a l’alcaldia per la signatura del conveni.
Quart.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

3.- PROPOSTA DE FIXACIÓ DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2016.
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 d’Empresa i
Ocupació, 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 2016:
- Sant Mer: 25 de gener de 2016.
- Sant Martirià: 24 d’octubre de 2016.
Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL PLÀNOLS DE DELIMITACIÓ
DE LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES
EDIFICACIONS I LES INSTAL.LACIONS AFECTADES PER LA LLEI 5/2003.
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 ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i
ha creat noves obligacions per als ajuntaments.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins
la franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de
2014, imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama
urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector
primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i
urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins
la franja de 500 metres de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la
modificació és molt important ja que multiplica els subjectes obligats a complir
les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del
plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument
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que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de
realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments
de municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions afectades per 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.
Vist el “Plànol de delimitació de Vilademuls” que ha realitzat el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany a petició de la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei.
Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual,
un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient”
La Sra. Ma Àngels Pallàs pregunta sobre les franges de protecció del nucli de
Sant Esteve de Guialbes.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que és un aclariment de la massa boscosa no
deixar sense arbres.
L’Alcalde afegeix que aquests plànols s’han realitzat per imposició de la llei, per
exemple en l’últim gran incendi de l’Alt Empordà la franja de protecció va ser
determinant per salvar una construcció de l’incendi.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la
Llei 5/2003.
Segon. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i
instal·lacions aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes
obligats per la Llei 5/2003 a complir les determinacions d’aquesta respecte la
prevenció d’incendis.
Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors
grafiats com a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs
propietaris han de fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i
manteniment de les franges de protecció de que es beneficien.
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Quart. Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions
de la Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació
definitiva del plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi
regulen.
Cinquè. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003
s’estableix sobre els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què
s’han de fer les franges de protecció.
Sisè. Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte
en l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal i que les
noves urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal
han d’incloure dintre del seu àmbit les franges de protecció contra incendis
regulades a la Llei 5/2003.
Setè. Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la
franja exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació
mitjançant projectes executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per
l’ajuntament.
Vuitè. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 20
dies. A tal efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes
de l’ajuntament.
Novè. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de
Catalunya.
Desè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal.
Onzè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present
acord.
5.- PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA.
5.1.- DECRET D’ALCALDIA 22.06.2015.A: Delegació de determinades
atribucions als regidors.
“Decret de l'Alcaldia 22.06.2015.A
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions locals
convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, aquesta
Alcaldia considera necessària la delegació de determinades atribucions als regidors, a fi de dotar d’una
major celeritat i eficàcia l’actuació municipal.
Vist el que disposen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; 53.3 i 56 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 43.3 i 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
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RESOLC:
1r. Efectuar a favor del Sr. Jordi Ginabreda i Felip, una delegació genèrica, que comprèn les facultats de
direcció i gestió, en els assumptes següents:
-

Agricultura i Ramaderia
Via pública
Joventut
Locals municipals
Emergències

2n. Efectuar a favor de la Sra. Eva Alsina i Quer primer tinent d’alcalde, una delegació genèrica, que
comprèn les facultats de direcció i gestió, en els assumptes següents:
-

Benestar Social
Festes i cultura

3r. Efectuar a favor del Sr. Albert Piera i Sanchez, segon tinent d’alcalde, una delegació genèrica, que
comprèn les facultats de direcció i gestió, en els assumptes següents:
-

Xarxa d’aigua
Enllumenat públic
Medi Ambient
Escombraries

4t. Les delegacions produiran efectes a partir de l’endemà de la data d’aquesta resolució i tindran caràcter
indefinit, sense perjudici de la facultat d’advocació d’aquesta Alcaldia.
5è. Les delegacions s’entendran acceptades tàcitament si en el termini de tres dies hàbils a comptar de
l’endemà de la notificació d’aquesta resolució els regidors no manifesten expressament davant l’Alcaldia
que no les accepten.
6è. Notificar aquesta resolució als regidors delegats.
7è. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació.
8è. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri.”

5.2.- DECRET D’ALCALDIA 29.06.2015.B: Delegació d’atribucions de
l’alcaldia a la Junta de Govern Local.
“Decret de l'Alcaldia 29.06.2015.B
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions locals
convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, aquesta
Alcaldia, amb la finalitat d’aconseguir més debat i participació en la decisió de determinats assumptes
municipals, considera necessària la delegació d’algunes de les seves atribucions a la Junta de Govern
Local, òrgan que està previst crear per acord plenari en la propera sessió extraordinària d’organització i
funcionament, tot i no ser d’existència obligatòria en aquest municipi.
Vist el que disposen els articles 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; 53.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i 43.2 i 44 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

5

RESOLC:
1r. Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions següents:
a)

L’aprovació de l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel
Ple, l’aprovació de les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de
provisió de llocs de treball i la distribució de les retribucions complementàries que no siguin
fixes i periòdiques.

b) L’aprovació dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no
expressament atribuïda al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes
d'urbanització.
c)

L’atorgament de les llicències.

2n. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació.
3r. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que celebri.”

5.3.- DECRET D’ALCALDIA 29.06.2015.C: Nomenament de membres de la
Junta de Govern Local.
“Decret de l'Alcaldia 29.06.2015.C
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions locals
convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015, és necessari
que aquesta Alcaldia nomeni els membres que han d’integrar la Junta de Govern Local, ja que el Ple, en
la sessió extraordinària d’organització i funcionament de 22 de juny de 2015, ha acordat la creació
d’aquest òrgan, tot i no ser d’existència obligatòria en el municipi.
Vist el que disposen els articles 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; 54.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i 46 i 52 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC:
1r. Nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors següents:
-

Sra. Eva Alsina i Quer
Sr. Albert Piera i Sanchez

2n. Notificar aquesta resolució als regidors nomenats.
3r. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la corporació.
4t. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la proper sessió que celebri.”

El Sr. Joaquim Ferrer manifesta que vol reivindicar un Ple cada mes, és l’òrgan
més representatiu.
La Sra. Maria Àngels Pallàs afegeix que les llicències d’obra haurien de passar
pel Ple, els regidors de JpV-ERC-AM tenen representativitat en la presa de
decisions.
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L’Alcalde contesta que el Ple d’organització i funcionament va acordar realitzar
un Ple cada tres mesos, i es va crear la Junta de Govern Local, amb una
periodicitat de sessions quinzenal, el funcionament de la corporació és més
àgil.
El Sr. Jaume Ayats manifesta que l’adopció d’acords d’atorgament de llicències
d’obra pel Ple permetrà fer intervencions en el debat de l’acord.
A petició de l’Alcalde el secretari informa que les actes de la Junta de Govern
Local es notificaran als regidors de JpV-ERC-AM, i d’aquesta manera podran
manifestar i presentar al.legacions.
6.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
No se’n formulen.
7.- MOCIONS I PROPOSICIONS
7.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA MOCIÓ EN RELACIÓ A LA NOVA
LLEI D’EDUCACIÓ (LOMCE).
Atès que l’aprovació de la Llei d’educació (LOMCE) suposa, entre d’altres
coses:
-

-

-

Obrir la porta a la privatització de l’educació pública.
Atacar el model d’immersió escolar vigent a Catalunya, un model d’èxit
des de fa 30 anys, i menystenir el català qualificant-lo d’assignatura
“específica”.
Centralitzar i espanyolitzar el sistema educatiu.
Obrir la porta a una selecció prematura entre els alumnes.
Recuperar l’obligació de què les famílies hagin de triar entre
l’assignatura de religió catòlica i una altre assignatura que s’anomenarà
“Valores Sociales y Cívicos”. Això suposa una greu vulneració del què el
Tribunal Suprem ha establert reconeixement el dret dels alumnes a no
haver de fer una alternativa concreta a l’assignatura de religió.
Atemptar contra el dret de participació democràtica de famílies, alumnes
i professorat en el govern del centre. Converteix el consell escolar en un
òrgan consultiu sense cap capacitat decisòria.

Per tots aquests motius l’Ajuntament de Vilademuls vol manifestar, de nou, el
seu posicionament I aprovar la següent, el Ple, amb assistència de tots els
membres de dret, per unanimitat, acorda:
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
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-

-

Que el Ple de l’Ajuntament de Vilademuls considera que la nova Llei
d’educació (LOMCE) del ministre Wert és inacceptable perquè proposa
una contrareforma educativa retrògrada, recentralitzadora i inútil que
vulnera les competències en matèria d’educació recollides en l’Estatut
d’Autonomia i la Llei d’Educació de Catalunya (LEC).
Que el Ple de l’Ajuntament de Vilademuls manifesta que donarà suport a
la comunitat educativa del municipi en totes aquelles accions de caràcter
reivindicatiu, i pacífic, i de desobediència a la LOMCE que tinguin per
objectiu garantir l’educació pública, de qualitat i en català.

8.- PRECS I PREGUNTES.
8.1.- El Sr. Joaquim Ferrer, manifesta que aquesta moció és un exemple per
il·lustrar el següent: l’Alcalde va signar una carta de l’associació de caça 11 de
setembre de Bàscara per caçar en el vedat. Esta previst que aquest tipus de
suport ha de passar per Ple.
L’Alcalde contesta que l’òrgan facultat és l’alcaldia, no el Ple. També manifesta
que el document venia signat i amb el segell del vedat de Vilademuls i que era
un document per poder fer un ingrés al vedat de Vilademuls. Que va transmetre
a la persona que el portava que l’ajuntament no tenia cap tipus de competència
en aquest assumpte i que mai s’oposava a que el vedat tingués les colles que
decidís la seva junta. Que li constava un acord de Junta de l’entitat que donava
entrada en aquesta nova colla al vedat i que tot i no tenir efectes jurídics, si
servia perquè la nova colla fes un ingrés al vedat, ho signava al haver-hi el
segell de l’entitat. I afegeix, que si el Sr. Jaume Ayats presenta un escrit similar
el signarà. Es volia fer un ingrés en el coto de Vilademuls i volien assegurar-se
que l’ajuntament no si oposaria.
El Sr. Jaume Ayats afegeix que l’escrit tot i estar segellat, no estava signat per
les persones autoritzades, és va signar per ordre sense existir aquesta facultat i
la signatura del secretari era de l’associació 11 de setembre no de l’associació
de Vilademuls. No existeix cap acord de l’associació de Vilademuls que
autoritza a l’associació 11 de Setembre a caçar.
La Sra Maria Àngels Pallàs manifesta que el segell pot haver estat fet servir
sense autorització, ja que algú el pot haver agafat sense permís per segellar
documents.
L’Alcalde contesta que aquests fets son molt greus, i que podrien ser
constitutius de delictes. Que membres de la junta li varen explicar que hi havia
un acord de la Junta autoritzant la caça per part d’aquesta colla al vedat. Tot i
això demana perquè li expliquen a ell, ja que si realment s’ha comés un delicte
el que han de fer el Sr Ayats i els altres membres de la Junta es anar a la
comissaria dels mossos d’esquadra a presentar denuncia.
El Sr Joaquim Ferrer manifesta que es un tema privat i que l’alcalde no tenia
perquè intervenir-hi.
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El Sr Jaume Ayats manifesta que potser hi haurà una denuncia per aquest fet.
8.2.- El Sr. Jaume Ayats manifesta que li han arribat queixes en relació al
subministrament d’aigua, quines actuacions es portaran a terme per solucionarho, existeixen explotacions ramaderes i activitats de turisme rural que es veuen
afectades de la banda de Vilafreser.
El Sr. Albert Piera manifesta que de Vilafreser han trucat cinc cases, el Sr.
Pous ha posat un dipòsit pel turisme rural. Exposa les diverses incidències,
com que la bomba del pou de Parets d’Empordà és va parar per la calor i per
tant no es varen poder carregar les cubes, hi va haver-hi una fuita en la xarxa a
Ollers. Per poder donar subministrament en moments puntuals s’han arribat a
abocar a la xarxa fins a 12 cubes al dia, però la mitjana és de 5 cubes. S’han
presentat nombroses incidències a la xarxa fet que ha obligat al grup municipal
de govern a implicar-se de forma directa en el funcionament del servei. A
Vilafreser hi ha hagut un veí que ha gastat 225 metres cúbics en 15 dies, sense
saber-ho, aigua que es facturarà perquè ha passat pel comptador.
El Sr. Jordi Ginabreda manifesta que a pesar de la carta tramesa als abonats
que moderessin el seu consum, s’ha seguit regant per aspersió i la gent
manifesta que paga pel servei per tant té dret a rebre’l.
El Sr. Albert Piera manifesta que segons normativa l’ajuntament només està
obligat a garantir l’aigua de boca i per la higiene.
La Sra. Maria Àngels Pallàs afegeix que s’han fer moltes piscines, però que no
es podem prohibir fer-les.
El Sr. Jaume Ayats proposa treure aigua de l’antic pou de Vilafreser.
El Sr. Albert Piera contesta que s’ha de fer un aforo i s’ha de tramitar un
expedient administratiu que es pot allargar excessivament en el temps. Demà
s’extendran 700 metres de tub per fer una connexió de xarxes de Galliners a
Vilamarí, i l’actuació la faran els regidors, el tub s’ha comprat a Gersal.
L’Alcalde manifesta que l’actuació és urgent i és per evitar la despesa de
trasllat d’aigua mitjançant cubes.
El Sr. Jaume Ayats manifesta que can Guillot no tenen aigua.
L’Alcalde contesta que ja està arranjat. Com que el pressupost municipal no
podria assumir el cost de les diverses actuacions a la xarxa d’aigua si les
executés una empresa, els regidors en les seves hores lliures ajuden a sol
ventar els problemes que apareixen, principalment el regidor Sr. Albert Piera
que és un professional i que ajuda a hores lliures.
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El Sr. Albert Piera exposa les actuacions a realitzar per arranjar el problema de
subministrament d’aigua a can Guillot.
L’Alcalde informa que s’han demanat subvencions a la Diputació de Girona i a
la Generalitat. L’Agència Catalana de l’Aigua convocarà una línia d’ajuts amb
caràcter retroactiu per les despeses de subministrament d’aigua amb cubes
d’aigua, de moment les factures van a nom de l’Ajuntament de Vilademuls.
S’està estudiant el seu pagament de forma fraccionada.
El Sr. Jordi Ginabreda manifesta que la xarxa feta en el seu dia pels veïns no
suporta el servei en l’actualitat, es va fer amb molta bona voluntat però sense
estudiar els diàmetres dels tubs, ni les necessitats d’instal·lar hidrants.
El Sr. Jaume Ayats contesta que no ha entès el cost de les actuacions
realitzades per l’empresa contactada per arranjar la xarxa d’aigua, es podria fer
més barat.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les nou i deu 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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