ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 16 d’abril de 2013.
Inici 20,00 hores

Fi 20,30 hores

Assistents: Dolors Rovirola i Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí i Burch, regidor
Josep Bosch i Bardera, regidor
Jordi Ginabreda i Felip, regidor
Àlex Terés i Cordón, regidor
Jaume Ayats i Solà, regidor
Xavier Busquets i Pairó, regidor
Secretari de la corporació
Lluís Boet Serra
_______________________________________________________________
La Sra. Alcaldessa dona la benvinguda i declara vàlida i oberta la sessió,
passant-se tot seguit a tractar els assumptes prèviament fixats en l’ordre del dia
corresponent.

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 19/03/2013.
S’aprova per unanimitat sense cap esmena.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 26.03.13.A: Retornar a FRANCE TELECOM
ESPAÑA SAU aval de la liquidació de la taxa per l’aprofitament especial del
domini públic municipal a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general, quart trimestre de 2010.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 27.03.13.A: Autorització a l’AMPA del CEIP de
Sant Esteve de Guialbes de l'ús del pati i de la sala menjador del CEIP de Sant
Esteve de Guialbes per una arrossada popular el dia 28/04/2013.
2.3.- DECRET D’ALCALDIA 27.03.13.B: Autoritzar a l’AMPA del CEIP de Sant
Esteve de Guialbes per una activitat cultural per adults a les Escoles de
Galliners el dia 20/04/2013.
2.4.- DECRET D’ALCALDIA 02.04.13.A: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística pel moviment de terres que s’estan executant sense
llicència d’obra a la finca Mas Ruart a Orfes.
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2.5.- DECRET D’ALCALDIA 02.04.13.B: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística per les obres que s’estan executant sense llicència d’obra a
Can Puig a Olives.
2.6.- DECRET D’ALCALDIA 04.04.13.A: Iniciar el procediment per seleccionar
personal i per proveir el lloc de treball d’operari de serveis múltiples, de caràcter
temporal membre es cobreixi la plaça en propietat.
2.7.- DECRET D’ALCALDIA 11.04.13.A: Rectificar el primer punt del Decret
d’Alcaldia de data 17.12.12.A.
2.8.- DECRET D’ALCALDIA 16.04.13.A: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística de les obres que s’estan executant a la Rectoria de
Vilafreser sense autorització municipal.

3.- PAGAMENTS I FACTURES
ROLDEX 99 S.L.
Revisió extintors

Fact. Núm. 561
113,14€

TECNICS 4 S.L.
Arranjament caldera

Fact. Núm. 1/130311
194,86€

ASSA
Reparació xarxa aigua

Fact. Núm. 43
1.008,44€

REPSOL DIRECTO S.A.
Gasoil

Fact. Núm. 5361126871
912,88€

CONSELL COMARCAL
RSU febrer 2013

Fact. Núm. 940130034
1.102,16€

SERVICAM EMPORDA S.L.
Material serveis

Fact. Núm. 13/391
140,12€

El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat aprova les
factures.

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Casamort Alsina,
en nom propi, de data 14/03/2013, per la reforma de la masia aïllada Mas
Berlinga a Orfes de Vilademuls, expedient OBRA 19/2013.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
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Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 25/03/2013:

“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud de llicència d’obres de reforma de la masia aïllada Mas Berlinga d’Orfes per
a l’establiment d’allotjaments rurals, presentada pel Sr. Josep Casamort Alsina, entrada en aquest
ajuntament el dia 14 de març de 2013, registre d’entrada 226.
La sol·licitud es presenta acompanyada del projecte bàsic i d’execució redactat i visat per
l’arquitecte Albert Pons Clutaró.
1.

Antecedents:
a.

La masia Mas Berlinga d’Orfes està situada en sòl no urbanitzable, en zona de rústic
general (RG). Es tramita Pla Especial de conformitat al què disposa l’article 48 del
Decret Legislatiu 1/2010, que proposa l’adequació de l’edificació existent per formar
un conjunt de dos allotjaments rurals, modalitat masoveria.

b.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 2 de febrer de 2012,
acorda aprovar definitivament el Pla especial de reforma de casa aïllada per a
allotjaments rurals Mas Berlinga a Orfes, supeditant-ne la publicació en DOGC i
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, que incorpori les prescripcions
establertes en l’acord.

c.

En data 16/04/2012 el promotor presenta els tres exemplars del text refós del Pla
Especial en suport paper i un CD, degudament etiquetats. El text refós del Pla Especial
presentat incorpora les prescripcions establertes en l’acord de la CTUG.

2.

El projecte presentat té per objecte la reforma i adequació de la casa per a destinar-la a ús
d’allotjament rural en la modalitat de masoveria d’acord amb l’establert al Decret 183/2010, de
23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic. La superfície construïda total afectada per
l’obra és de 232,92 €. Les obres es consideren majors.

3.

El projecte s’ajusta a les determinacions de la normativa urbanística vigent i en particular a les
condicions específiques del Pla Especial aprovat.

4.

El pressupost és de 95.600,00 €.

5. L’informe urbanístic és favorable, condicionat a que abans de l’inici de les obres es presenti el
full d’assumeix de direcció de l’obra i designació de coordinador de seguretat i salut.”
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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 tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:

Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Josep Casamort Alsina, en nom propi,
de data 14/03/2013, per la reforma de la masia aïllada Mas Berlinga a Orfes de
Vilademuls, amb un pressupost de 95.600,00€. La llicència s’haurà d’ajustar al
projecte amb visat núm. 2013400320 de data 28/02/2013 del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya. Tramitada en l’expedient OBRA 19/2013, salvant el
dret de propietat i sens perjudici de tercers.

Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Abans de l’inici de les obres cal presentar full d’assumeix de direcció de
l’obra i designació de coordinador de seguretat i salut.
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.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ GRATUÏTA DE
DOS DESFIBRIL.LADORS FIXOS A L’AJUNTAMENT DE VILADEMULS.
1. Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa de
promoció de la salut Pm05 “Programa Girona, territori cardioprotegit”.
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2. El Pm05 preveu la implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils
arreu de la demarcació de Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de
mort sobtada.
3. Dipsalut ha impulsat aquest programa atenent a les següents evidències:
Les aturades cardíaques extrahospitalàries són una de les primeres causes de
mortalitat de la població, i afecten igualment homes i dones. Un 30 % dels
afectats per infart agut de miocardi mor abans de ser atès en un hospital, i en el
85 % dels casos la fibril·lació ventricular és la primera resposta que es dóna. Si
s’efectua la desfibril·lació en el primer minut, es recuperen el 90% de les
aturades cardíaques per fibril·lació ventricular. Passats els deu primers minuts,
es redueixen dràsticament les possibilitats de supervivència.
4. Entre els objectius del Pm05 també s’hi inclou potenciar el coneixement i l’ús
dels desfibril·ladors mitjançant la realització de campanyes de difusió i accions
formatives adreçades a la població en general.
5. La sol·licitud d’un desfibril·lador inclou la cessió gratuïta del bé, la formació
específica per al seu ús i la gestió integral del control, la vigilància, la informació
i el manteniment de la xarxa de desfibril·ladors durant quatre anys així com la
reposició periòdica dels elèctrodes i la reparació o substitució immediata de
l’aparell en cas d’incidència.
6. Els desfibril·ladors externs automàtics cedits són classificats com aparells
sanitaris i com a tals obliguen al fabricant a complir estrictes normatives
nacionals i internacionals que garanteixen la màxima seguretat tant per l’usuari
com el pacient que participen en el seu ús. Aquestes normatives eximeixen
l’Ajuntament i Dipsalut de qualsevol responsabilitat respecte un possible mal
funcionament de l’aparell.
7. Dipsalut durà a terme juntament amb la Facultat de Medicina de la
Universitat de Girona un estudi de recerca, d’una durada de deu anys, sobre
l’impacte de la implementació del programa Pm05 de Dipsalut: “Girona, territori
cardioprotegit” i l’avaluació de la possible millora de la supervivència de
pacients amb aturada cardíaca després de l’accés de personal no sanitari als
aparells de desfibril·lació.
8. L’Ajuntament de Vilademuls, el 22 de setembre de 2009, mitjançant acord de
la Junta de Govern Local es va adherir al Catàleg de Serveis de Dipsalut.
El 31 de març de 2011, l'Ajuntament de Vilademuls va presentar la sol·licitud,
( RE 1697/11 ), per a l’adquisició de 2 desfibril·ladors fixos dins el programa
Pm05 “Girona, territori cardioprotegit”.
5

Vist l’esborrany de conveni de cessió gratuïta de dos desfibril·ladors fixos de
Dipsalut a l’Ajuntament de Vilademuls.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Subscriure el conveni de cessió gratuïta de dos desfibril·ladors fixos
de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona a
l’Ajuntament de Vilademuls.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa Dolors Rovirola i Coromí la signatura de
l’esmentat conveni.

6.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012.
L’Alcaldessa dóna compte del Decret d’Alcaldia 28.02.2013.A que aprova la
liquidació del pressupost de l’exercici 2012.
“DECRET DE L’ALCALDIA 28.02.13.A
Donada compte la liquidació del present pressupost de l’exercici 2012,
formulada pel Sr. Lluís Boet Serra, interventor acctal. d’aquesta Corporació, i
en virtut d’allò que disposa l’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, Text refós de la Llei Reguladora d’hisendes locals. Els quals
atribueixen la competència d’aprovació de la liquidació a l’Alcalde, el qual
donarà compte al Ple en la primera sessió que es celebri.
Donada lectura dels documents que integren la mateixa i trobada conforme,
RESOLC:
Únic.- Aprovar l’esmentada liquidació del pressupost per a l’exercici 2012,
segons la forma en què ha estat redactada, la qual presenta el resum següent:
ROMANENT DE TRESORERIA

EXERCICI 2012

IMPORT-EUR.

1.- DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT EL 31-12-12

170.400,14

Pressupost d’ingressos. Ex. Corrent
Pressupost d’ingressos. Ex. Tancats
D’altres operacions no pressupostàries
Ingressos pendents d’aplicació definitiva
Saldos de dubtós cobrament

113.820,19
50.761,24
26.079,38
0,00
-20.260,67

2.- CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT EL 31-12-12

-188.615,45

Pressupost de despeses. Ex. Corrent
Pressupost de despeses. Ex. Tancats
D’altres operacions no pressupostàries
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

-45.157,16
-20.959,93
-122.498,36
0,00
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3.- FONS LIQUITS EN LA TRESORERIA EL 31-12-12

47.143,71

4.- ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS

28.928,40

RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2012

1.- DRETS RECONEGUTS NETS

685.462,72

2.- TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES

674.113,01

3.- ACTIUS FINANCERS

63.607,52

4.- RESULTAT PRESSUPOSTARI (1-2-3)

11.349,71

5.- DESPESES FINANÇADES AMB ROMANENT TRESORERIA
a) Desviacions negatives de finançament
b) Desviacions positives de finançament
c) Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria

0,00
0,00
18.250,44

6.- RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

29.600,15”

7.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
Els regidors per unanimitat acorden incorporar aquest punt dins de l’ordre del
dia.

7.1.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
INICIAL
DEL
PROJECTE
ACONDICIONAMENT DEL CAMÍ DE LA SERRA A CAN MOTAS
Vist el projecte titulat “Acondicionament del camí de la Serra a Can Motas”,
redactat per l’enginyer de camins, canals, ports Sr. Daniel Trell Plaza, de data
gener 2013, amb un pressupost per contracte de 132.370,68€.
EL Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra titulat “Acondicionament del
camí de la Serra a Can Motas”, redactat per l’enginyer de camins, canals, ports
Sr. Daniel Trell Plaza, de data gener 2013, amb un pressupost per contracte de
132.370,68€.
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Segon.- D’acord amb l’article 37.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels Ens Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny s’exposen al públic
pel termini de 30 dies hàbils, durant els quals es podrà examinar a la Secretaria
de l’Ajuntament dies i hores d’atenció al públic i formular les al·legacions
pertinents.

8.- MOCIONS I PROPOSICIONS
8.1.- MOCIÓ DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI
RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

DE

El 15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va
presentar l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local (ARSAL) que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim Local (LRBRL) justificant la seva presentació
en un suposat estalvi econòmic.
La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya reunida a
Barcelona, el dilluns 11 de març de 2013 per analitzar el text aprovat constata
que aquest avantprojecte suposa un envaïment de les competències de la
Generalitat de Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local previstes
a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (article 160), suposa també una laminació
del principi d’autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals
de base territorial i tampoc respecta les competències que la nostra capital té
reconeguda a la Carta Municipal de Barcelona.
Aquest text presentat amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat
estalvi econòmic, contempla mesures que afecten greument l’autonomia local i
atempten contra l’equilibri territorial. L’ARSAL pretén una valoració del cost
estàndard dels serveis oferts a la ciutadania i els seus nivells de qualitat, sota
criteris estrictament economicistes, que pot generar ciutadans de primera i de
segona, ja que la prestació dels serveis en realitats territorials i poblacionals
diverses sembla evident que no es pot valorar únicament des d’una òptica de
cost/servei, i significa la intervenció dels ens locals modificant i vulnerant
l’actual model territorial de les nostres comarques. Aquesta proposta desconeix
la realitat del món local en general i del català, en particular. Cal recordar que
les Administracions Locals suposen el 13% de la despesa pública global i
representen només el 4’1% del deute públic.
Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració
de l’Estat ja que aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública
global i el 65’9% del deute públic mentre que les CCAA tenen el 33 %
(bàsicament despeses en matèria de salut, educació i serveis socials que són
el moll de l’estat del benestar) i el 15’9 % del deute públic global. És evident
que aquestes dades reflecteixen que la reforma de l’Administració Local no és
la solució al problema estructural del sector públic, del dèficit i del deute públic.
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L’Administració de l’Estat és la principal responsable del deute i en canvi no ha
afrontat cap reforma important de la seva pesada estructura.
Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d’un finançament
que s’ajusti a la realitat de les seves necessitats i que faci possible la prestació
dels serveis que realitza a la ciutadania. Qualsevol tipus de reforma de
l’administració local ha d’anar acompanyada d’una llei de les hisendes locals
que resolgui la injustícia econòmica dels darrers trenta anys, i s’adeqüi a les
necessitats que té l’administració més propera a la ciutadania. La proposta del
govern de l’estat a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania que
veurà afectat els seus drets a l’accés als serveis públics locals per què
difícilment una corporació supralocal podrà substituir el coneixement de la
problemàtica municipal i la sensibilitat d'un ajuntament.
L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a
elegir els seus representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i
administrar els seus municipis. Cal garantir drets socials i també regular
prestacions econòmiques amb un millor finançament local que dignifiquin
l’exercici de la tasca exemplar que realitzen els electes locals.
Malauradament, i contràriament als compromisos històrics de Governs de
l'Estat de diferent signe polític, ens trobem davant d'una proposta que nega als
municipis l'autonomia política i suficiència financera irrenunciables per a un
municipalisme de qualitat i democràtic. El municipi és l’estructura bàsica de
l'organització territorial, primària, propera i indispensable per tal de donar
serveis als seus habitants, tal com defineix el mateix Estatut d’Autonomia de
Catalunya en el seu article 84. Els ajuntaments són l’administració més propera
a la ciutadania, la que coneix més bé la realitat, i on les persones acudeixen en
primer lloc i de vegades en últim lloc, i la que més ràpidament respon als
requeriments de la ciutadania amb més eficiència i eficàcia. Els municipis són
una peça bàsica pel desenvolupament socioeconòmic del país, per la qualitat
de vida del ciutadans i per la cohesió social i territorial, i han estat un motor de
la transformació de Catalunya, gràcies a l’esforç conjunt de regidors i regidores,
alcaldes i alcaldesses. Els regidors i els alcaldes són veïns que tenen vocació
de servei a la seva comunitat i que són elegits directament pels seus
conciutadans, per la seva proximitat. La majoria dels electes locals compaginen
la seva activitat professional amb la dedicació als seus veïns sense rebre
compensació econòmica. Els electes locals, especialment en el cas dels petits
municipis són la garantia de la seva pervivència i continuïtat, i peça clau pel
funcionament de les seves comunitats locals. Sense la dedicació permanent
d’aquests electes a les seves viles i pobles no tindríem garantit l’equilibri
territorial del país ni la seva cohesió social i territorial. Està demostrat que en el
nivell local és quan les inversions són més eficients i rendibles perquè malgrat
la crònica insuficiència de recursos, tothom si aboca en defensar la seva
comunitat.
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La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències
dels ajuntaments a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i
execució del servei del ciutadà, o de fer dependre els interventors de
l’administració central de l’estat, expressa els objectius de recentralització,
control i limitació de l’autonomia local que vol executar el Govern de l’Estat.
Per tot això, L’AJUNTAMENT de VILADEMULS reunit en ple, ACORDA:
Primer.‐‐ Rebutjar l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual.
Segon.‐‐ Manifestar que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d'una simple
actualització del nivell competencial municipal, sinó que es tracta d'una
autèntica involució del règim local, que tindrà conseqüències socials en forma
de majors desigualtats, i un deteriorament i tancament de serveis que afectarà
als nostres veïns i veïnes.
Tercer.‐ Els Ajuntaments som essencialment governs locals de les nostres
comunitats, no només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte
institucional i capacitat per prioritzar polítiques i serveis municipals. Qualsevol
reforma de l'Administració Local s'ha de fer amb un consens ampli, lleialtat
institucional i sense estigmatitzacions fàcils.
Quart.‐‐ Desprès de trenta quatre anys d'Ajuntaments democràtics, afirmem que
ja és hora de promoure una reforma de l'Administració local en l'àmbit
competencial, però també d'un marc de finançament just i suficient, i fer‐ho
amb rigor, coneixement de la complexa i diversa realitat municipal i amb visió
de futur.
Cinquè.‐ Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la
Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local,
aprovada en l'Estatut d'Autonomia, i explícitament la no invasió competencial
recentralitzadora.
Sisè.- Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parlament
de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i
la Federació de Municipis de Catalunya.
9.- PRECS I PREGUNTES.
9.1.- El Sr. Jaume Ayats demana, en relació al projecte de connexió del dipòsit
de Galliners i el de Vilamarí, quin procediment d’adjudicació s’utilitzarà.
El Sr. Josep Bosch contesta que es farà complint la normativa de contractació,
amb un preu de licitació.
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9.2.- El Sr. Jaume Ayats manifesta que no es va assabentar de la celebració
d’una reunió per la reducció del CO2 a Vilademuls, pregunta com es va
convocar, hi ha gent que no es va assabentar.
El Sr. Àlex Terés informa que era un acte dins del PAES de Vilademuls, es va
penjar el cartell a tots els taulers d’anuncis i es va passar a les cases una
circular. Manifesta que li sap greu que no li arribés la informació. Va ser una
reunió molt positiva, i es varen fer aportacions al projecte. Afegeix que pot
aconseguir la documentació de la reunió i la pot fer arribar a qui vulgui.
9.3.- El Sr. Xavier Busquets pregunta si s’ha realitzat alguna gestió per abaixar
el cost dels professionals que treballen per l’ajuntament. Perquè les empreses
han abaixat preus i de les factures emeses a l’ajuntament no s’aprecia aquesta
rebaixa.
El Sr. Josep Bosch contesta que s’han realitzat gestions, però el cost era
semblant al que està pagant actualment l’ajuntament.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit i trenta 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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