ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 16 de febrer de 2009.
Inici 20,45 hores

Fi 21,00 hores

Assistents: Dolors Rovirola Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí Burch, regidor
Irene Mesas Martínez, regidora
Josep Bosch Bardera, regidor
Lourdes Guitart Romans, regidora
Llorenç Huguet Gené, regidor
Dolors Pagès Puignau, regidora

Secretari de la corporació

Lluís Boet Serra

Essent tres quarts de nou del vespre, 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 D’UN CONVENI DE COL.LABORACIÓ
ENTRE 10 AJUNTAMENTS DE LA COMARCA I EL CONSELL COMARCAL
DEL PLA DE L’ESTANY PER A L’ASSESSORAMENT PERMANENT I
L’ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES.
El Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els municipis de la comarca, llevat el
de Banyoles, han portat a terme diferents actuacions per a l’adequació a la
normativa de protecció de dades.
Aquestes actuacions, promogudes pel Consell Comarcal, requereixen una
actualització permanent de les mesures adoptades, d’acord amb el Reglament
de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
Actualment el Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca disposen ja
dels respectius documents de seguretat i dels seus fitxers degudament creats i
inscrits al Registre de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
Que és del tot necessari disposar d’un assessorament permanent i d’una
progressiva adaptació a la nova normativa, com a actuacions complementàries
a les portades a terme en anys anteriors.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Pla de l'Estany la contractació del
servei d’assessorament permanent i d’una progressiva adaptació a la normativa
de protecció de dades.
Segon.- Aprovar el conveni de delegació on s’estableixen les condicions
d’aquest Servei que es delega.
2.- PROPOSTA D’ESTABLIMENT D’UN RÈGIM DE DEDICACIÓ PARCIAL A
UN CÀRREC ELECTE
Vist el Decret 69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals.
Vista la Resolució GAP/1/2009, de 8 de gener, de convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2009.
De conformitat a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
El Sr. Llorenç Huguet manifesta que el seu partit s’abstindrà, donat que avui és
l’últim dia per presentar la sol·licitud per l’ajut de la Generalitat de retribucions a
determinats càrrecs electes locals, per això creuen que el Ple arriba tard ja que
la documentació ja s’ha presentat i no es podria canviar. D’altra banda els hi
agradaria saber la feina que farà el Sr. Narcís Martí, així com penjar aquesta
informació en la web de l’Ajuntament.
L’Alcaldessa informa que entre altres la redacció del POUM, els tècnics del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany dedicaran dos dies a la setmana a
aquesta tasca.
El Ple, per majoria absoluta, amb el vot afirmatiu dels regidors de CiU, i de IPVESQUERRA-AM, abstenció dels regidors de ALPV, s’acorda:
Primer.- Establir per l’exercici del càrrec electe, primer tinent d’alcalde Sr.
Narcís Martí Burch, amb una retribució mensual de 583,52€, per 12 pagues
anuals, amb un règim de dedicació parcial del 40% del càrrec.
Segon.- Fixar com a inici de percepció d’aquestes compensacions de del dia 1
de març de 2009.
Tercer.- Concórrer a la convocatòria per atorgar
econòmiques, Resolució GAP/1/2009, de 8 de gener.

compensacions

Quart.- Facultar a l’alcaldia per portar a terme aquests acords.
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3.- PROPOSTA DE SUSPENSIÓ D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES
D’EDIFICACIÓ DE CONSTRUCCIONS A LES ZONES 1 i 2 DEL SÒL URBÀ
PER ESTABLIR ELS PARAMETRES DE DENSITAT DELS HABITATGES.
Les vigents Normes Subsidiàries de Planejament de Vilademuls no regulen el
paràmetre de la densitat d’habitatges en les diferents qualificacions
urbanístiques en el sòl urbà. Això comporta que es puguin construir habitatges
que simplement compleixin la normativa sectorial, especialment el que fa
referència al Decret sobre les condicions mínimes
d’habitabilitat dels
habitatges. L’Ajuntament de Vilademuls vol regular aquest paràmetre.
L’Ajuntament és competent per establir el paràmetre de la densitat, bé en els
planejaments urbanístics, bé en les ordenances.
De conformitat a l’article 71del Text refós de la Llei d’urbanisme, Decret
legislatiu 1/2005,
Article 71
Suspensió de tramitacions i de llicències
1. Els òrgans competents per a l'aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic
poden acordar, amb la finalitat d'estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la
tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i
d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la
legislació sectorial.
2. L'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic obliga l'administració
competent a acordar les mesures enunciades per l'apartat 1, en els àmbits en què les noves
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. L'administració competent
també pot acordar les dites mesures en el cas que es pretengui assolir altres objectius
urbanístics concrets, els quals han d'ésser explicitats i justificats.
3. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències a què fan referència els apartats 1 i 2
s'han de publicar en el Butlletí Oficial corresponent, i s'han de referir, en qualsevol cas, a àmbits
identificats gràficament.

L’Alcaldessa dóna compte de la documentació que consta la normativa objecte
d’estudi i els plànols normatius que consten les zones.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Suspendre pel termini d’un any, amb la finalitat d'estudiar-ne la
formació o la reforma del paràmetre de la densitat d’habitatges a la zones 1
nucli històric, i la zona 2 casc antic del sòl urbà, de les Normes Subsidiàries del
Planejament de Vilademuls; la tramitació de plans urbanístics derivats concrets
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i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre
l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació,
enderrocament de construccions. Aquesta suspensió només afecta a la
tramitació de sol·licituds de llicències urbanístiques, plans urbanístics derivats
concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, que estableixin
densitats en els habitatges a les zones detallades.
Segon.- Publicar els acords en el Butlletí Oficial de la Província de Girona.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA PER A LA REDACCIÓ DEL POUM.
Per facilitar la participació en tot procés de formulació del Pla d’ordenació
urbanística municipal, l’òrgan competent, simultàniament amb l’acord
mitjançant el qual es decideixi l’inici dels treballs de formació de les figures de
planejament general, s’ha d’aprovar el Programa de participació ciutadana,
objecte de l’article 59.3 a) de la Llei d’urbanisme, que expressarà les mesures i
les actuacions previstes per garantir i fomentar els drets d’iniciativa,
d’informació i de participació dels ciutadans.
El Sr. Llorenç Huguet manifesta que votaran a favor. Afegeix que si s’optes per
tenir la web de l’Ajuntament a traves de Consensus, seria molt més fàcil la
participació ciutadana. Si no, per afavorir la participació ciutadana, seria bo
donar importància i informació sobre la signatura electrònica i la forma
d’aconseguir-la:
-

Panflet informatiu en els panells de l’Ajuntament.
Posar un enllaç a idCAT en la pàgina web.

L’Alcaldessa contesta que es sol·licitarà subvencions per portar a terme la
participació ciutadana. En el programa de participació ciutadana fa esmena que
un canal a utilitzar és l’internet.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el Programa de Participació Ciutadana a aplicar durant la
tramitació de la revisió i adaptació del planejament general vigent, que ha de
culminar en l'aprovació i posterior entrada en vigor d'un Pla d’ordenació
urbanística municipal. El programa aprovat figura com a document annex 1.
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i a un dels
diaris de més divulgació en ella, pel termini d’un mes, l’establiment del
corresponent programa de participació ciutadana, indicant que el seu contingut
pot ser objecte de consulta pública a les dependències de l’Ajuntament,
secretaria de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i el dimecres de 16 a 21
hores.
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5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UNA MOCIÓ D’ADHESSIÓ AL MANIFEST
DE 10.000 A BRUSSELES
En un món globalitzat com l’actual, la nació catalana travessa una cruïlla
històrica difícil i a la vegada decisiva. Trenta anys després de la recuperació de
les nostres pròpies institucions d'autogovern, aquest, per bé que limitat, ha
suposat un important avenç en el benestar de la societat catalana, en
l'aprofundiment i en la seva adaptació a les demandes socials, econòmiques i
culturals que se’ns han plantejat durant aquests temps.
Amb tot, el manteniment i la contínua millora del nostre país com un model de
societat avançada i moderna, competitiva i capdavantera en la transmissió de
valors cívics i socials progressistes necessiten assolir nous objectius i
requereixen de nous instruments que no permeten l’actual marc constitucional
espanyol. També és imprescindible una capacitat política que tampoc no està a
la disposició de la classe política catalana a causa de la manca de sobirania
amb què l’Estat Espanyol ha dotat a les autonomies.
Els reptes per a la continuïtat d'una nació moderna i pròspera en l’era de la
globalització només podran ser superats si es desenvolupen polítiques
ambicioses en el benestar social, en les infraestructures i els transports, en
l’educació, en la recerca, en la societat del coneixement, en l'economia, en la
indústria i en tots els àmbits que l’evolució futura demandi.
Aquestes polítiques ambicioses no són factibles sense un marc polític i jurídic
adequat. L’actual marc, amb serioses limitacions que les recents reformes
estatutàries han posat al descobert, agreujat per l’històric i persistent espoli
fiscal al qual estem sotmesos, no podrà resoldre el nou finançament i farà del
tot impossible la realització d’aquestes polítiques ambicioses i les inversions
necessàries que es requereixen per fer front als reptes de la globalització amb
garanties d’èxit.
Tot això, juntament amb les constants i sistemàtiques retallades de les nostres
competències d'autogovern i els reiterats atacs contra la nostra llengua i
cultura, posen en perill la nostra mateixa supervivència com a nació; més si
tenim en compte que a Europa o es disposa d' un Estat propi o no s'hi compta.
Davant de tot això i en el context en el què ens trobem ara, el conjunt de la
classe política i els sectors socials del nostre país hauríem de reflexionar molt
seriosament sobre quin és el futur ens espera si no posseïm un Estat propi.
Ha arribat el moment que els catalans i catalanes decidim el nostre futur. És el
moment d'apostar amb decisió per esdevenir una nació sobirana plenament
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reconeguda en el context internacional i poder desplegar totes les nostres
capacitats col·lectives.
El dret a decidir és un dret democràtic i cívic que cal que totes les institucions
sorgides de la voluntat popular pregonin i defensin. Més encara quan exercir
aquest dret és la manera que avui disposem els catalans i les catalanes per
encarar el nostre futur amb garanties de progrés i cohesió social. Progrés i
cohesió social necessaris íntimament lligats a una llibertat i capacitat més grans
del país per decidir les pròpies polítiques.
En els darrers mesos ha anat consolidant-se una iniciativa sorgida de la
societat civil: Deu mil a Brussel·les per l'Autodeterminació de la nació
catalana (Deumil.cat); l'objectiu de la qual és que milers de catalans i
catalanes es manifestin el proper 7 de març pels carrers de Brussel·les -capital
de les institucions europees- sota el crit de "Volem l'Estat propi!" en defensa i
reclamant l'autodeterminació del nostre poble.
Deu mil a Brussel·les per l'Autodeterminació de la nació catalana pretén
aconseguir que l'autodeterminació del nostre poble figuri en l'agenda
internacional, especialment l’europea, i que els partits polítics nacionals es
declarin compromesos amb aquest dret i a treballar per a garantir-ne l’exercici.
La iniciativa de la marxa a Brussel·les és de caràcter transversal i està
totalment oberta al ciutadà individual, com també a les associacions que
conformen la nostra societat civil, especialment les plataformes que en els
darrers temps han estat protagonistes de les mobilitzacions més grans en
resposta a les agressions contra les nostres llibertats i que reclamen el dret a
decidir. També es dirigeix als sectors professionals i agents socials,
empresarials i sindicals que entenen que la defensa dels seus sectors i
interessos va íntimament lligada a una major capacitat del país per decidir les
pròpies polítiques. I, sobretot, va dirigida al ciutadà català que, cansat que no
se l’escolti, vol manifestar amb la seva pròpia veu a Europa, i al món, la nostra
voluntat de ser una nació lliure.
Deumil.cat no està sotmès a cap sigla política específica i vol treballar
obertament, mantenint l'autonomia de les persones, organitzacions i
plataformes que persegueixin el mateix objectiu: l'autodeterminació de la nació
catalana.
L'èxit de la iniciativa constituirà una oportunitat d'or per rellançar
internacionalment el nostre dret a decidir. La marxa a Brussel·les servirà
perquè el món, i Europa en particular, ens vegin als catalans i catalanes com
una nació compromesa amb els valors cívics i democràtics. Constituirà una
mostra de la nostra forma de ser, amb la presència i participació de la nostra
cultura popular i una porta oberta als valors democràtics, cívics i solidaris que
empeny la marxa a Brussel·les, mostrant la nostra inequívoca voluntat
europeista des de fa generacions i la nostra determinació de participar en la
construcció de la unitat europea com a catalans.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
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1.- Adhesió del Ple de la Corporació Municipal als objectius de la manifestació
ciutadana que recorrerà pels carrers de Brussel·les el proper 7 de març.
Objectius que no són altres que aconseguir posar el dret de decidir a tenir un
Estat propi del poble català en l'agenda internacional i en la centralitat del debat
polític català, per tal que la nostra classe política es comprometi a treballar per
a garantir el seu exercici.
2.- Comprometre's aquest Ple de l'Ajuntament a fomentar dinàmiques que
ajudin a fer conèixer internacionalment la reivindicació del dret de decidir a tenir
un Estat propi català. Impulsant contactes institucionals internacionals amb
autoritats locals d'Europa i del món en general.
3.- Comunicar aquests acords a l'organització de la manifestació ciutadana a
Brussel·les Deumil.cat; al Consell Comarcal; a la Diputació provincial; al
Parlament i Govern. Així com al Parlament i Comissió europees.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les nou 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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