ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 22 de desembre de 2014.
Inici 19,40 hores

Fi 20,10 hores

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

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 D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 18/11/14.
S’aprova per unanimitat sense cap esmena.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 12.11.14.A: Iniciar l’expedient de contractació del
servei per la redacció de l’estudi de Seguretat i Salut del projecte de reforma de
cal Secretari per a museu de la vida rural.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 17.11.14.A: Declarar prescrita la liquidació de
l’impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana de la
finca cadastral de Sant Esteve de Guialbes.
2.3.- DECRET D’ALCALDIA 17.11.14.B: Concertar al Caixabank SA una
pòlissa de compte de crèdit a curt termini de 50.000,00€.
2.4.- DECRET D’ALCALDIA 25.11.14.A: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística, per execució d’obres sense llicència a Mas Titot a
Vilamarí.
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2.5.- DECRET D’ALCALDIA 25.11.14.B: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística per execució d’obres sense llicència d’obra a Cal Músic a
Galliners.
2.6.- DECRET D’ALCALDIA 05.12.14.A: Aprovar la certificació núm. 6 de
l’obra “Pavimentació i soterrament de serveis a la Plaça de Galliners”.
2.7.- DECRET D’ALCALDIA 11.12.14.A: Autoritzar modificació de crèdits
extraordinaris per generació de crèdits.
2.8.- DECRET D’ALCALDIA 12.12.14.A: Adjudicar l’actuació d’arranjament de
camins públics municipals a l’empresa Excavacions J Tura SL pel import de
28.817,59€.
2.9.- DECRET D’ALCALDIA 15.12.14.A: Sol.licitar a la Diputació de Girona
Gabinet de la Presidència una subvenció exclosa de concurrència pública.
2.10.- DECRET D’ALCALDIA 15.12.14.B: Delegar al 2n Tinent d’Alcaldia Sr.
Josep Bosch Bardera la facultat per sol.licitar ajut als ens locals de Catalunya
en situacions excepcionals.
2.11.- DECRET D’ALCALDIA 15.12.14.C: Delegar al 1r Tinent d’Alcalde Narcis
Martí Burch les funcions d’alcaldia en el Consell d’Alcaldes del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany del 17/12/2014.
2.12.- DECRET D’ALCALDIA 16.12.14.A: Donar de baixa el Sr. Josep Bosch
Bardera com a persona facultada per operar en els comptes titularitat de
l’Ajuntament, i facultar al Sr. Jordi Ginabreda Felip.
2.13.- DECRET D’ALCALDIA 17.12.14.A: Deixar sense efecte la delegació
efectuada en data 15/12/14 i delegar al regidor Àlex Terés Cordón les funcions
d’alcaldia en el Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Pla de l’Estany del
17/12/2014.
3.- PAGAMENTS I FACTURES
ASSA
Arranjament xarxa aigua

Fact. Núm. 251
4.956,31

TOMAS SC
Treballs ferrer

Fact. Núm. 2537
2.514,72€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
RSU octubre 2014

Fact. Núm. 940140445
1.588,91€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Col.laboració Agència comarcal energia

Fact. Núm. 931140077
1.140,00€
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SIBI TATIS S.L.
Material informàtic

Fact. Núm. 53
1.309,22€

EXCA. I TRANSPORTS SALA I ROS SL
Arranjar vies públiques

Fact. Núm. 21
4.854,52€

EPSA
Arranjar vies públiques

Fact. Núm. 489
3.984,00€

REPSOL
Gasoil Llar infants

Fact. Núm. 5461176478
807,57€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Assessorament urbanístic 2n semestre 14

Fact. Núm. 931140055
6.127,40€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Direccio obres pavimentació plaça Galliners

Fact. Núm. 931140033
1.544,95€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Estudi rotonda accés Vilafreser

Fact. Núm. 931140031
150,00€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Certificació energètica vivenda Vilafreser

Fact. Núm. 931140051
211,00€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Memòria valorada camins públics

Fact. Núm. 931140032
150,00€

S’aproven per majoria absoluta amb l’abstenció dels regidors de Junts Per Vilademuls.

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A)Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada per la Sra. Núria Puig
Montserrat, en nom i representació del Sr. Joan Solé Brengueret, de data
21/11/2014, per la legalització del canvi parcial de coberta al Mas Roca a
Vilafreser de Vilademuls, expedient OBRA 34/2014.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 01/12/2014:
“I N F O R M E :
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En relació a la sol·licitud del projecte de legalització del canvi parcial de coberta al Mas Roca de
Vilafreser, presentada per la Sra. Núria Puig i Montserrat en representació del Sr. Joan Solé
Brengueret, entrada en aquest ajuntament el dia 21 de novembre de 2014, registre d’entrada 1012.
La sol.licitud es presenta acompanyada del projecte redactat i visat per l’arquitecta tècnica Núria Puig, i
els corresponents fulls d’assumeix de direcció i coordinació de seguretat i salut.

1.

Antecedents: informe urbanístic 125/2014, de data 29 de setembre de 2014, segons el qual es
requeria al propietari que aturés les obres que s’executaven sense llicència, i que sol.licités
llicència municipal d’obres per a les obres executades i les que es volguessin executar.

2.

L’habitatge Mas Roca de Vilafreser està situat en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general,
clau RG. Les obres que es pretenen legalitzar són el canvi parcial de la coberta del vessant oest,
d’uns 44,80 m2, i la recuperació de l’accés original a la façana est, amb la construcció d’una
nova escala exterior i l’enderroc de l’actual escala d’accés. Les obres són majors. Es presenta el
projecte de legalització d’aquestes obres, degudament visat i amb els corresponents fulls
d’assumeix.

3.

El pressupost és de 5.802,96 €.

4.

L’informe és favorable.”

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, amb assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Joan Solé Brengueret, en nom propi, de
data 21/11/2014, per la legalització del canvi parcial de coberta al Mas Roca a
Vilafreser de Vilademuls, amb un pressupost de 5.802,96€, segons projecte
amb visat V/W.14.1200 de data 20/11/2014 del Col.legi d’aparelladors,
arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Girona. Tramitada en l’expedient
OBRA 34/2014, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
2.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
3.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
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4.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.
B)Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Maria Casellas
Robirola, en nom i representació del Sr. Jaume Casellas Reig, de data
05/11/2014, per arranjar les goteres de la teulada de Cal Casot a Vilamarí de
Vilademuls, expedient OBRA 35/2014.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 20/11/2014:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per arranjar les goteres de la teulada de Cal Casot de Vilamarí, presentada
pel Sr. Josep Maria Casellas Robirola, entrada en aquest ajuntament el dia 5 de novembre de 2014,
registre d’entrada 949.
La sol·licitud es presenta acompanyada de plànol de situació.

1.

Les obres estan situades en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general (clau RG).
Consisteixen en la reparació de les goteres de la coberta de Cal Casot, canviant les teules
trencades. Les obres es consideren menors.

2.

El pressupost és de 300,00 €

3.

L’informe és favorable, condicionat a que en cas que sigui necessari la instal.lació de bastida, es
presenti projecte de bastida o documentació equivalent.”

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, amb assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Jaume Casellas Reig, en nom propi, de
data 05/11/2014, per arranjar les goteres de la teulada de Cal Casot a Vilamarí
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de Vilademuls, amb un pressupost de 300,00€. Tramitada en l’expedient OBRA
35/2014, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- En el cas que sigui necessari la instal.lació de bastida, es presenti projecte
de bastida o documentació equivalent.
2.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
3.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
4.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
5.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.
C) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada per la Sra. Isabel Miquel
Macià, en nom i representació de la Sra. Immaculada Dalmau Lluís, de data
18/11/2014, per executar obres de reparació al Mas Oliver a Sant Esteve de
Guialbes de Vilademuls, expedient OBRA 37/2014.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 01/12/2014:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per executar les obres de reparació al Mas Oliver de Sant Esteve de
Guialbes, presentada per la Sra. Isabel Miquel Macià, entrada en aquest ajuntament el dia 18 de
novembre de 2014, registre d’entrada 999.
La sol.licitud es presenta acompanyada d’una memòria descriptiva de les obres de reparació al Mas
Oliver redactada per l’arquitecta Isabel Miquel.

1.

Antecedents: informe urbanístic 142/2014, de data 03/11/2014. Es requereix al propietari que
aturi immediatament les obres i que sol.liciti llicència municipal d’obres per a les obres
executades i les que es vulguin executar.
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2.

En data 18 de novembre de 2014, es presenta una memòria descriptiva de les obres que s’han
realitzat i les que es pretenen realitzar. Les obres consisteixen en la substitució de les
instal.lacions d’aigua del bany i de la cuina, reforma del mobiliari de cuina, canvi de plat de
dutxa, enrajolats, substitució d’obertures i reparació de fissura de la façana. Les obres s’estan
executant en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general, clau RG. Aquestes obres es
consideren menors.

3.

El pressupost és de 6.157,50 €.

4.

L’informe és favorable, condicionat a que les obertures exteriors siguin de color fosc que entoni
amb el de la façana.”

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, amb assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra a la Sra. Immaculada Dalmau Lluis, en nom
propi, de data 18/11/2014, per executar obres de reparació al Mas Oliver a Sant
Esteve de Guialbes de Vilademuls, amb un pressupost de 6.157,50€.
Tramitada en l’expedient OBRA 37/2014, salvant el dret de propietat i sens
perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- A que les obertures exteriors siguin de color fosc que entoni amb el de la
façana.
2.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
3.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
4.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
5.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
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b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.
D) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Gabriel Barbeta
Solà, en nom i representació dels Srs. Daniel Hernandez Tinoco i Eva Maria
Moyano Ruiz, de data 08/08/2014, per la rehabilitació del paller de Can Maleza
a Vilademí de Vilademuls, expedient OBRA 25/2014.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 15/12/2014:
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud del projecte de rehabilitació del paller
de Can Maleza, presentada pel Sr. Gabriel Barbeta Solà, entrada en aquest ajuntament el dia 8 d’agost
de 2014, registre d’entrada 683, i documentació complementària del dia 24 de novembre de 2014, registre
d’entrada 1061.
La sol·licitud es presenta acompanyada del projecte bàsic i executiu redactat i visat per l’arquitecte
Gabriel Barbeta Solà. Posteriorment es presenta un annex al projecte que substitueix alguns dels
documents del projecte inicial.

1.

Antecedents: informe urbanístic 131/2014 de data 27 d’octubre de 2014. Es requereix que per a
poder tramitar l’expedient es presenti un projecte de rehabilitació del paller que s’ajusti als usos
admesos, que serien de magatzem i/o edificació agrícola.

2.

La finca de Can Maleza està situada en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general (RG).
Actualment a la finca hi ha un habitatge, al meu entendre de recent construcció, i que segons els
antecedents que consten a l’ajuntament podria ser de l’any 2003. A la finca hi ha una edificació
preexistent, que actualment és la que es vol reformar i que segons projecte és el paller.

3.

La documentació complementària presentada proposa la rehabilitació d’una part de la planta pis
del paller i part de les façanes. La planta pis s’habilita com a espai per a emmagatzematge i per a
realitzar tasques relacionades amb l’hort i el bestiar. S’exclou la realització de la zona de
vestidors i lavabos. El projecte preveu també la reforma de les façanes, amb murs de bloc
Bioterre, i acabat exterior amb lames de fusta, i una zona amb revestiment de morter de calç. Es
col.loca aïllant tèrmic a la coberta i al forjat intermig. Les obres projectades es consideren
majors.

4.

El pressupost és de 15.000,00 €.

5.

L’informe és favorable.”

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.
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El Ple, amb assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra als Srs. Gabriel Barbeta Solà, en nom propi,
de data 08/08/2014, per la rehabilitació del paller de Can Maleza a Vilademí de
Vilademuls, amb un pressupost de 15.000,00€, segons projecte amb visat
2014400545 de data 23/07/2014 del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya i de la
documentació complementària presentada en data 24/11/2014 amb número
d’entrada 1016. Tramitada en l’expedient OBRA 25/2014, salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
2.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
3.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
4.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.

5.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ ESTATUTS CILMA
El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES
COMARQUES DE GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma
part aquest Ajuntament/Consell Comarcal, ha comunicat que la seva
Assemblea General ha aprovat, en data 25 de novembre de 2014, un acord de
modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar compliment a la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local
(LRSAL) i per cercar la millora de determinats aspectes de funcionament de
caràcter més operatiu, i sol·licita que l’esmentat acord es sotmeti a la
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consideració i aprovació del Ple de tots els seus membres, per a la seva
ratificació.
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de
membres de la Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que
estableixen els vigents Estatuts no s’adiu amb les prescripcions de la LRSAL. I
per altra banda, es modifiquen qüestions relatives a l'aprovació de les actes, al
quòrum de constitució de Junta Executiva i Assemblea General, al quòrum
d'aprovació en cas de modificació d'estatuts i altres acords d'especial
transcendència, a la possibilitat de delegació del vot per a sessions concretes, i
al repartiment de facultats entre Assemblea, Junta Executiva i President.
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril,
que regula les Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen
que per modificar els Estatuts es necessita l’acord del Ple de cadascun dels
ens locals associats, adoptat per majoria absoluta.
El Ple, amb assistència de sis dels set membres de dret, acorda:
Primer.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del CONSELL
D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE
GIRONA (CILMA), aprovada per la seva Assemblea General en sessió de 25
de novembre de 2014.
Segon.- Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27
i 29.1 dels Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la següent forma:
Article 13
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen part per dret propi
i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la Diputació, que en tindrà tres. Els representants
de les comarques i els municipis associats necessàriament hauran d'ésser alcaldes o regidors. Els
representants podran delegar l'assistència i el vot, per escrit i per a cada sessió; la delegació es podrà fer
en un altre membre de l'Assemblea o en una tercera persona; cap membre no podrà rebre més de cinc
delegacions.
2. (..)
3. (..)
4. (..)
Article 14
L’Assemblea General té les facultats següents:
Modificar els Estatuts.
Elegir el president.
Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les comarques i dels municipis
associats, de conformitat amb l’art. 16, i controlar-ne l'activitat.
Aprovar el pla d'actuació general de l'Associació
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Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els acords per a la fixació de la
forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de
govern.
Acordar la dissolució del Consell.
Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.
Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.
Aprovar el reglament de règim interior.
Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels associats.
Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, així com les baixes d'associats per una raó distinta a
la de separació definitiva.
El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i Secretaria Tècnica.
La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter merament enunciatiu i no limita les
atribucions de l'Assemblea General.
Article 15
1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i estarà formada pel President i un
màxim de 14 vocals. Els vocals seran elegits per l'Assemblea General d'entre els seus membres, d'acord
amb les regles següents:
3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona
8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades a l'article 6, i l'elecció haurà de recaure
sobre algun dels ens locals de la comarca representada
3 vocals representaran els municipis associats, i se n'elegirà un per cadascun dels trams següents:
municipis fins a 1.000 habitants
municipis entre 1.001 i 5.000 habitants
municipis amb població superior a 5.000 habitants
Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea elegirà per votació
Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents.
2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, amb el vistiplau del
president, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
Article 17
La Junta Executiva té les facultats següents:
Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix,
complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius
que estableixi l'Assemblea.
Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes públics i per
exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del Consell.
Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres del Consell
han de satisfer.
Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i controlar que es compleixin els
acords que s'hi adoptin.
Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació general
Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi i
confeccionar els pressupostos de l'exercici següent.
Contractar els béns i serveis que l'associació pugui necessitar; es podran adoptar criteris i límits per tal
de delegar en el President algunes d'aquestes facultats.
Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
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Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els
fins de l'associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin d'encarregar de cada grup de treball, a proposta
dels mateixos grups.
Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per
aconseguir:
- subvencions o altres ajuts.
- l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.
Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donar-ne compte en la
primera reunió de l'Assemblea General.
Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre òrgan de govern del
Consell o que li hagi estat delegada expressament.
Article 18
1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà elegit per l’Assemblea d’entre els seus
membres.
2. Són pròpies del president les funcions següents:
Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Executiva.
Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta Executiva.
Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.
Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Executiva.
Ordenar els pagaments vàlidament
Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de l'Assemblea General
Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli la Junta Executiva
Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d'estalvi i disposar dels
fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l'article 36.
Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació.
Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la
Junta Executiva.
3. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions reservades a la Junta Executiva,
que després hauran de ser ratificats per aquesta.
4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en cas de vacant, absència o malaltia,
els elegirà, de forma successiva, la Junta Executiva d’entre els seus membres.
Article 25
1. (..)
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i per
escrit, adreçada al domicili que consti en la relació actualitzada d'associats que ha de tenir l'associació.
Cinc dies abans, com a mínim, tota la documentació necessària ha d'estar a disposició dels socis al local
social.
3. (..)
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un extracte de les deliberacions, el text dels
acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel president i per dos interventors
designats a l'efecte per la pròpia Assemblea, i seguidament serà comunicada a tots els ens locals
associats.
Article 26
Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera convocatòria, a l’efecte de la
realització de les sessions, deliberacions i presa d’acords, cal la presència de la meitat més un dels
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membres associats, havent de ser-hi presents el president i el secretari o les persones que els
substitueixin.
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà vàlidament constituïda amb la
presència de tres membres a més del president i del secretari.
Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la inclusió en l'ordre del dia
d'un o més assumptes per tractar. La sol·licitud també es pot fer directament a l'Assemblea, que
decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos
en l'ordre del dia, si així ho decideix la majoria de les persones presents.
Article 27
1. (..)
2. (..)
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts, la constitució d'una
federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal el vot favorable de les dues
terceres parts dels socis presents.
4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les entitats locals, adoptat per majoria
absoluta.
Article 29
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera convocatòria, si ha estat convocada amb
una antelació mínima de dos dies i hi ha un quòrum de la meitat més un. A falta de quòrum, se celebrarà
en segona convocatòria mitja hora més tard i serà suficient la presència de dos membres a més del
president i del secretari.
2. (..)
3. (..)

Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de modificació.

Tercer.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents:
-

-

Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord
d’aprovació i del text dels Estatuts modificats, una vegada es compti
amb els acords de ratificació de tots els ens associats.
Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració
Local, als efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions
associatives d'ens locals

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE
LA CORPORACIÓ ANY 2015, BASES D’EXECUCIÓ I DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
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ANTECEDENTS:
L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2015.
L’interventor-secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET:
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 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; els articles 2
a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària.
El Ple, per majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors de Junts per
Vilademuls, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general d’aquesta Corporació per
a l’exercici dos mil quinze, i les bases d’execució, segons l’expedient que es
presenta, el resum del qual per capítols és el següent:
Pressupost General de l’Ajuntament de Vilademuls, exercici 2015.

INGRESSOS

2015

Cap. I Impos. Direc.
Cap. II Impost. Indirec.
Cap. III Taxes i altres
Cap. IV Transf. Corren.
Cap. V Ingressos Patr.

205.693,80
7.000,00
179.557,13
263.251,62
5,00

Total ingressos corrents

655.507,55

Cap. VII Trans. De Cap.
Cap. IX Pass. Financers

0,00
0,00

Total Capítol VII+IX

0,00

TOTAL INGRESSOS

655.507,55€

DESPESES
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Cap I Desp. Personal
Cap II Desp. Corrents
Cap III Desp. Financeres
Cap. IV Tranf. Corrents
Cap V Fons contingencia
Cap IX Passius Finan.

124.538,92
306.198,23
14.200,00
150.143,36
2.500,00
40.308,20

Total desp. Ordinàries

637.888,71

Cap VI Inversions Reals
Cap VII Tranf. Capital

17.618,84
0,00

Total capítols VI+VII

17.618,84

TOTAL DE DESPESES

655.507,55€

Segon.- Aprovar la plantilla de personal al servei d’aquesta Corporació que
comprèn els llocs reservats a funcionaris i laborals, que figura inclosa en el
pressupost i que es relaciona a continuació.
Plantilla
Funcionaris de carrera.
Nom del lloc de treball
Places/nombre
Secretaria-Intervenció
1
Tècnic de l’adm. Especial
1
Auxiliar-administratiu
1

Vacants
si
no
no

Grup
A2
A2
C2

Personal Laboral.
Nom del lloc de treball
Operari serv. Múltiples
Servei menjador

Places/nombre
1
1

Vacants
no
no

Grup Jornada
E
parcial
E
completa

Tercer.- Publicar al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra de
la Corporació, i trametre una còpia certificada de la plantilla a la subdirecció
General de la Funció Pública Local del Ministeri d’Administracions Públiques, i
a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat.
Quart.- Exposar al públic per un termini de 15 dies hàbils, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, el
Pressupost General i la Plantilla íntegra de la Corporació, i posant a disposició
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del públic la corresponent documentació per poder examinar-la, i presentar
reclamacions davant el Ple.

7.- PROPOSTA D’AGRUPACIÓ DELS MUNICIPIS DE VILADEMULS I ORDIS
PEL SOSTENIMENT DEL LLOC DE SECRETARIA INTERVENCIÓ.
En relació amb l’expedient relatiu a l’agrupació de municipis, en compliment de
la Provisió d’Alcaldia de data 10 de desembre de 2014, emeto el següent
informe proposta de resolució, de conformitat amb allò que estableix l’article
175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
amb base als següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER.- Amb data 10 de desembre de 2014, es va iniciar procediment per
constituir una agrupació de municipis per al sosteniment en comú del lloc de
secretaria intervenció.
SEGON.- Amb data 10 de desembre de 2014, va ser elaborat l’esborrany del
projecte d’estatuts que ha de regir l’agrupació.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La legislació aplicable a l’assumpte és la següent:
-

-

La Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’estatut bàsic de l’empleat públic.
L’article 3 i disposició addicional segona del Reial decret 1732/1994, de
29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.
L’article 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
L’article 9.1 del Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen
determinats espectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya (DOGC
de 09/10/2008).

Vist quant antecedeix, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació
establerta en la legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple de la
Corporació mitjançant majoria absoluta, d’acord amb l’article 47.2 g) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Per això, de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats Locals, el que subscriu eleva la
següent proposta de resolució:
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El Ple, amb assistència de sis dels set regidors de dret, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de constitució de l’agrupació dels
ajuntaments de Vilademuls i d’Ordis pel sosteniment en comú del lloc de
secretaria intervenció, pels motius exposats.
SEGON.- Aprovar inicialment els estatuts que han de regir l’agrupació de
municipis.
TERCER.- Traslladar el present acord i esborrany d’estatuts als ajuntaments
que formen part de l’agrupació, a fi de que adopti l’acord oportú.
QUART.- Notificar el present acord al personal afectat perquè en el termini de
quinze dies formuli les al.legacions que consideri oportunes.
CINQUÈ.- Remetre l’expedient a la Diputació de Girona i als Consells
Comarcals del Pla de l’Estany i de l’Alt Empordà per a l’emissió del preceptiu
informe d’acord amb allò disposat a l’article 3 b) del Reial decret 1732/1994, de
29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter estatal;
SISÈ.- Facultar a l’Alcaldia-presidència per a la gestió i firma de tots els
documents que calguin.
8.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA “CONNEXIÓ DELS DIPÒSITS
D’AIGUA DELS NUCLIS DE GALLINERS I VILAMARÍ, 1ª FASE”.
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte d’obra “Connexió
dels dipòsits d’aigua dels nuclis de Galliners i Vilamarí, 1ª fase”.
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles
109, 110 i 169 a 178 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en
endavant TRLCSP) i 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril,
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Vista la consulta efectuada a diverses empreses capacitades per dur a terme
l’objecte del contracte amb el següent resultat:
1.- CLEARLINE BUSINESS S.L.: 64.319,26€ + IVA
2.- PROVEÏMENTS D’AIGUA S.A.: 60.000,00€ + IVA
3.- SALVADOR SERRA S.A.: 77.000,00€ + IVA
4.- EXCAVACIONS PERAFERRER S.L.: 73.249,12€ + IVA
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5.- EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 S.L.: 74.850€ + IVA
6.- AGLOMERATS GIRONA S.A.: 109.273,08€ + IVA
7.- ELECTRICA DEL CADÍ S.L.: 73.500,52€ + IVA
8.- EXCAVACIONES Y PINTURAS SAU: 59.975,00€ + IVA
9.- ASSA HIDRÀULICA I ELECTRICITAT S.L.: 62.700,00€ + IVA
10.- SERVEIS, INSTAL.LACIONS I MUNTATGES S.A.: 63.566,00€ + IVA
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a
allò disposat a la Disposició Addicional Segona del TRLCSP i a l’article 274.1b)
del DL 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, per l’adjudicació del contracte.
El Ple, per majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors de Junts per
Vilademuls, acorda:
PRIMER: Adjudicar a EXCAVACIONES Y PINTURAS SAU el contracte per a
l’execució de l’obra consistent en “Connexió dels dipòsits d’aigua dels nuclis de
Galliners i Vilamarí, 1ª fase”, que s’haurà de desenvolupar d’acord amb els
plecs de clàusules administratives particulars pel preu de 59.975,00€ +
IVA,(setanta-dos mil cinc-cents seixanta-nou euros amb setanta-cinc cèntims)
d’acord amb l’article 151 TRLCSP.
SEGON: Requerir a l’empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels
quinze dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de
l’adjudicació als candidats en la forma prevista a l’article 151.4 TRLCSP,
comparegui davant la secretaria general de l’ajuntament per tal de formalitzar el
contracte en document administratiu.
Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al
contractista, l’Ajuntament podrà acordar la incautació sobre la garantia
definitiva de l’import que s’hagués exigit.
TERCER: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 161/62201del
pressupost de l’exercici 2014.
QUART: Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta de candidats que
han pres part en la licitació, i disposar la seva publicació al perfil del contractant
de l’Ajuntament de Vilademuls.
CINQUÈ: Facultar l’alcalde per a que pugui signar qualsevol document que
calgui per fer efectius els acords precedents.

9.- DONAR COMPTE DE L’ESCRIT PRESENTAT PEL REGIDOR JOSEP
BOSCH BARDERA.
L’Alcaldessa dóna compte de l’escrit presentat pel Sr. Josep Bosch Bardera en
data 15/12/2014 amb número d’entrada 1090, que renuncia a les regidories de
xarxa d’aigua, clavegueram, camins rurals, vies publiques així com la funció de
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regidor dipositari que varen ser assignades en el Ple de data 21 de juny de
2011 per motius laborals i familiars.
El Ple, amb assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Designar al Sr. Jordi Ginabreda Felip , persona per fer-se càrrec de
les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació d'aquest Ajuntament.
Segon.- La duració d'aquesta designació subsistirà fins i tant no s'acordi altra
cosa.

10.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
No se’n formulen.
11.- MOCIONS I PROPOSICIONS
11.1.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL
DRET A DECIDIR AMB MOTIU DE LA QUERELLA DE LA FISCALIA
GENERAL DE L’ESTAT CONTRA EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT,
LA VICEPRESIDENTA I LA CONSELLERA D’ENSENYAMENT.
Vist el manifest que ha fet arribar a l’Ajuntament de Vilademuls el Sr. Joan
Rigol, Coordinador del Pacte Nacional pel Dret a Decidir amb motiu de la
querella de la Fiscalia General de l’Estat contra el President de la Generalitat,
la Vicepresidenta i la Consellera d’Ensenyament
L’Alcaldessa dona compte del text del manifest,
“Els membres del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que ho som a títol personal i que tenim
responsabilitats en associacions i institucions de la societat civil catalana en l’àmbit cultural, cívic, social,
esportiu, sindical, patronal, polític i municipal, davant la querella presentada per la Fiscalia de l’Estat
contra el President de la Generalitat, Molt Hble. Sr. Artur Mas, contra la Vicepresidenta del Govern de
Catalunya, Hble. Sra. Joana Ortega i contra la Consellera d’Ensenyament Hble. Sra. Irene Rigau
Manifestem
1.

Que, tal i com recull la declaració conjunta del passat 7 de novembre, les institucions, associacions i
organitzacions que constituïm les entitats promotores del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, com a
corresponsables, vam fer una crida a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya a participar el 9 de
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novembre com a mostra de civisme i respecte a la pluralitat, per tal d’afirmar els nostres drets
democràtics fonamentals i enfortir la nostra cohesió com a societat.
2.

Com a participants del Pacte Nacional pel Dret a Decidir ens hem compromès a treballar per tal que
el poble català pugui decidir el seu futur polític-institucional. Som una Nació i és de justícia reclamar
i exigir el nostre dret a decidir.

3.

El mateix Tribunal Constitucional en la seva sentència de 25 de març de 2014, afirma en l’apartat b)
del seu Fonament Jurídic núm. 3 “(...) Cabe pues una interpretación constitucional al derecho a
decidir de los ciudadanos de Catalunya, y así debe hacerse constar en el fallo”. I per això el
Tribunal urgeix a resoldre els problemes d’aquest àmbit a través del diàleg.

4.

Constatem que l’actitud de diàleg sobre l’exercici del nostre dret a decidir per part del govern de
l’Estat espanyol ha sigut sempre negativa. És més, l’anunci d’aquesta iniciativa de la Fiscalia pot
donar peu a la suspicàcia de motivacions d’ordre polític.

5. Amb aquesta trajectòria, creiem que ofèn a la nostra dignitat nacional el querellar-se contra el
President de la Generalitat, la Vicepresidenta del Govern i la Consellera d’Ensenyament pels
possibles delictes de desobediència, usurpació d’atribucions judicials, prevaricació i malversació de
cabals públics. “

El Ple, amb assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Adherir-se al manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidir amb
motiu de la querella de la Fiscalia General de l’Estat contra el President de la
Generalitat, la Vicepresidenta i la Consellera d’Ensenyament.
Segon.- Notificar aquest acord al Coordinador del Pacte Nacional pel Dret a
Decidir.

12.- PRECS I PREGUNTES.
12.1.- El Sr. Jaume Ayats demana quan s’arranjarà la carretera de les
Anglades.
L’Alcaldessa contesta que es començarà aviat. L’arranjament de carreteres
malmeses per les pluges en diferents llocs del municipi, les realitzen tres
empreses EPSA, Àrids Jaume Colomer i Sola i Ros. S’han demanat ajudes
extraordinàries a la Diputació de Girona i a la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que l’arranjament de la carretera de les
Anglades comença avui.
12.2.- El Sr. Jaume Ayats manifesta que el dipòsit cedit pel Sr. Huguet no tenia
protecció, i pregunta si es per canalitzar l’aigua de la font.
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L’Alcaldessa contesta que la protecció va a càrrec de l’ajuntament, i s’ha fet en
el moment que s’ha signat el conveni i efectivament es canalitza l’aigua de la
font al dipòsit.
El Sr. Jordi Ginabreda afegeix que s’ha canalitzat ara.
12.3.- El Sr. Jaume Ayats demana qui recollirà les fulles dels plàtans de
Galliners.
L’Alcaldessa contesta que l’agutzil i dues persones del SOC (Servei Ocupació
de Catalunya).
12.4.- El Sr. Jaume Ayats demana que la carretera de Sant Esteve de Guialbes
a Terradelles s’han de fer desaigües.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que fins a la data s’han realitzat les obres
d’urgència i ara es portaran a terme les obres definitives.
12.5.- El Sr. Xavier Busquets pregunta en relació a l’execució de l’obra del
dipòsit d’aigua dels nuclis de Galliners i Vilamarí, que s’ha adjudicat al
pressupost més baix. D’aquesta forma es pot executar malament d’obra, com ja
ha passat anteriorment.
L’Alcaldessa contesta que s’ha adjudicat d’acord amb la llei, l’oferta econòmica
més baixa.
El Sr. Àlex Terés afegeix que quatre ofertes eren molt similars, en un marge del
10% en el preu. La direcció la realitzarà els serveis tècnics del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany.
12.6.- El Sr. Xavier Busquets manifesta que en el pou d’Orfes han deixat tirat
per terra una peça del clor que es va canviar.
L’Alcaldessa contesta que s’informarà a l’agutzil.
12.7.- El Sr. Xavier Busquets manifesta que hi ha llot verd a la baixada de
l’església, i demana si es pot eliminar, hi ha perill que la gent pugui patinar.
El Sr. Àlex Terés contesta que ha consultat a biòlegs i han informat que
l’existència d’aquest fonc és una senyal que el poble és sa.
L’Alcaldessa afegeix que en n’hi ha en molts llocs, no coneix cap producte per
eliminar-ho.
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Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit i deu minuts del
vespre, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la
Corporació, n’estenc la present acta.
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