ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 18 de febrer de 2014.
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
Xavier Busquets i Pairó, regidor
Excusa la seva assistència el regidor Jaume Ayats i Solà.

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 21/01/2014.
S’aprova per unanimitat sense cap esmena.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 22.01.14.A: Desestimar la petició de suspensió
efectuada pels Srs. Josep Maria Pagès Poch i Jordi Punset Pagès.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 30.01.14.A: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística per obres executades a Can Moriscot a Olives.
2.3.- DECRET D’ALCALDIA 31.01.14.A: Ampliar la jornada laboral a Sr. Jordi
Arrom fins que l’auxiliar administrativa es reincorpori en el seu lloc de treball.
2.4.- DECRET D’ALCALDIA 03.02.14.A: Proposar a la Direcció General
d’Administració Local el nomenament del Sr. Lluís Boet Serra com a Secretari
interventor per tal de proveir la cobertura del lloc de Secretari Interventor
d’aquest Ajuntament no ocupat efectivament per llur titular.
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2.5.- DECRET D’ALCALDIA 05.02.14.A: Encarregar a l’organisme autònom
XALOC de la Diputació de Girona els serveis d’assistència i suport comptable
de l’Ajuntament de Vilademuls.
2.6.- DECRET D’ALCALDIA 13.02.14.A: Concórrer a les dues línies de
subvencions de la campanya “Del pla a l’acció” convocada per la Diputació de
Girona.
3.- PAGAMENTS I FACTURES
GRAFICOLOR BANYOLES
Cartells Aplec Sant Mer 2014

Fact. Núm. 3009
571,81€

BALLELL
Clor xarxa aigua

Fact. Núm. 34373
777,18€

LOCALRET
Aportació any 2014

Fact. Núm. Q2014/778
100,00€

INSTAL.LACIONS POUS
Treballs lampista reis

Fact. Núm. 782/A
353,04€

CAN MATEU
1000 sobres

Fact. Núm. 14010023
106,48€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
Tractament fracció orgànica oct/des 2013

Fact. Núm. 940130515
94,14€

CONSELL COMARCAL PLA ESTANY
RSU desembre 2013

Fact. Núm. 940130479
1.579,97€

DCP SERVICE
Paper higiènic

Fact. Núm. 14014
50,14€

CONSTRUCCIONS PAIRET-NIERGA SL
Treballs CEIP Sant Esteve de Guialbes

Fact. Núm. 124
837,83€

HUMA
Treballs camins públics

Fact. Núm. 20130779
1.306,80€

CONSELL COMARCAL PLA DE L’ESTANY
Fracció orgànica oct/des 2013

Fact. Núm. 40130500
877,80€

CONSELL COMARCAL PLA DE L’ESTANY
Recollida RSU, oct/des 2013

Fact. Núm. 40130510
6.089,44€

ACM
Quota associat any 2014

Fact. Núm. Q392/2014
153,00€

ASSA

Fact. Núm. 269
2

Arranjament xarxa aigua

1.875,21€

S’aproven per majoria absoluta amb l’abstenció del regidor Sr. Xavier Busquets
Pairó.

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A)Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Jordi Comas
Reixach, en nom propi, de data 17/01/2013, per reformar una tanca mitgera a
l’habitatge de Can Xiquet a Galliners de Vilademuls, expedient OBRA 72/2013.
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 28/01/2014:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per reformar una tanca mitgera a l’habitatge de Can Xiquet de Galliners,
presentada pel Sr. Jordi Comas Reixach, entrada en aquest ajuntament el dia 17 de gener de 2014,
registre d’entrada 38.
La sol·licitud es presenta acompanyada de plànol de situació, croquis i pressupost.

1.

Les obres estan situades en sòl urbà, zona 2a de casc antic, al nucli de Galliners. Les obres
proposades consisteixen en reformar una tanca mitgera de pedra existent, de manera que la tanca
tindrà un sòcol d’un metre de pedra, i uns 80 cm de tela metàl·lica. La llargada de la tanca és
d’uns 20 metres. Les obres es consideren menors.

2.

El pressupost és de 3.012,83 €.

3.

L’informe és favorable, condicionat a que la part superior metàl·lica sigui de color fosc,
prohibint-se el color blanc.”

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 l’assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
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Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Jordi Comas Reixach, en nom propi, de
data 17/01/2014, per reformar una tanca mitgera a l’habitatge de Can Xiquet a
Galliners de Vilademuls, amb un pressupost de 3.012,83€. Tramitada en
l’expedient OBRA 72/2013, salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- La part superior metàl·lica sigui de color fosc, prohibint-se el color blanc.
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.

B) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Narcís Vicens
Gallostra, en nom i representació de Can Vicens SCP, de data 23/01/2013, per
la construcció d’un porxo a Can Vicens a Vilamarí de Vilademuls, expedient
OBRA 02/2014.
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 10/02/2014:
“I N F O R M E :

En relació a la sol·licitud del projecte executiu per a la construcció d’un porxo a Can Vicens de
Vilamarí, presentat pel Sr. Narcís Vicens Gallostra, entrada en aquest ajuntament el dia 23 de gener de
2014, registre d’entrada 60.
La sol·licitud es presenta acompanyada del projecte executiu i l’estudi bàsic de seguretat i salut redactat i
signat per l’arquitecte Miquel Duran.
1.

Les obres proposades estan situades en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general (RG). Les
obres es consideren majors. Consisteixen en la construcció d’un porxo exterior per a cobrir un
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dels accessos existents a la façana posterior del mas. El porxo és completament obert, de pilars
de pedra natural i sostre de fusta amb acabat de teula àrab, d’una superfície de 34,35 m2.
2.

El pressupost és de 6.816,80 €.

3.

L’informe és favorable, condicionat a que abans de l’inici de les obres es presenti el full
d’assumeix de direcció i de designació de coordinació de seguretat i salut.”

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 l’assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Narcís Vicens Gallostra, en nom i
representació de Can Vicens SCP, de data 23/01/2014, per la construcció d’un
porxo a Can Vicens a Vilamarí de Vilademuls, en base al projecte de data
gener 2014 signat per l’arquitecte Miquel Duran Llinàs, amb un pressupost de
6.816,80€. Tramitada en l’expedient OBRA 02/2014, 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 es presenti el full d’assumeix de direcció i de
designació de coordinació 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.
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C) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Puignau

Alsina, en nom propi, de data 28/01/2013, per fer un bany i una habitació a
l’habitatge de Can Perpinyà a Orfes de Vilademuls, expedient OBRA 04/2014.
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 10/02/2014:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per fer un bany i una habitació a l’habitatge de Can Perinyà d’Orfes,
presentada pel Sr. Josep Puignau Alsina, entrada en aquest ajuntament el dia 8 de gener de 2014,
registre d’entrada 81.
La sol·licitud es presenta acompanyada de memòria plànol de situació, plànol de planta acotat, i
pressupost desglossat.

1.

L’habitatge on es pretén realitzar les obres està situat en sòl urbà, zona 2a de casc antic. Les
obres proposades consisteixen en la construcció d’un bany i d’una habitació en una sala existent.
Les obres que es proposen són menors. Les obres proposades no modifiquen la volumetria ni
l’edificabilitat de l’edifici existent, són de redistribució interior.

2.

El pressupost és de 4.244.86 €.

3.

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 l’assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Josep Puignau Alsina, en nom propi, de
data 28/01/2014, per fer un bany i una habitació a l’habitatge de Can Perpinyà
a Orfes de Vilademuls, amb un pressupost de 4.244,86€. Tramitada en
l’expedient OBRA 04/2014, 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.
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE
LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE VILADEMULS,
MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 183.
Proposta:
I.- Vista la proposta de Modificació puntual de les normes subsidiàries de
planejament urbanístic del municipi de Vilademuls redactada pels serveis
tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, de data febrer 2014, per la
modificació de l’article 183, zona de protecció paisatgística i forestal (Clau PF).
II.- Atès que, com es fa constar a la Memòria justificativa de la proposta la
conveniència de la modificació de les NNSS.
III.- Atès que la normativa aplicable està constituïda per: articles 85 a 100 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, i articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme; arts. 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest últim
amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
Mesures per a la modernització del govern local.
Votació:
El Ple, per majoria absoluta, amb l’abstenció dels regidors Narcís Martí i Josep
Bosch, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació puntual de les
normes subsidiàries de planejament del municipi de Vilademuls, per la
modificació de l’article 183, zona de protecció paisatgística i forestal (Clau PF).
Segon.- Sotmetre l’esmentada proposta de modificació de normes subsidiàries
de planejament a exposició pública per termini d'un mes, mitjançant anuncis
en el Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de major divulgació al
municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament de Vilademuls.
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Durant aquest temps l'expedient romandrà a disposició de qualsevol
persona que vulgui examinar-lo, a fi i efecte que es puguin formular les
reclamacions i al·legacions procedents.
Tercer.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà informe als
organismes afectats.
Tanmateix, es donarà audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals
confina amb el municipi de Vilademuls.

Debat:
El Sr. Xavier Busquets manifesta que l’ajuntament hauria d’articular d’alguna
manera les autoritzacions de rompudes forestals amb finalitats agropecuàries,
perquè no està d’acord amb que es pugui arrancar el que es vulgui. Manifesta
un temor que es produeixi una demanda desmesurada de rompudes, i no vol
que això passi. En el POUM s’hauria de regular aquesta matèria.
L’Alcaldessa contesta que l’ajuntament es remet a la normativa sectorial, hi ha
interessats en que es resolgui aquesta qüestió de les rompudes.
El Sr. Àlex Terés manifesta que la Generalitat té un reglament intern que
resolen les peticions de rompuda. L’acord d’aprovació d’avui es sotmet a
informació pública, moment en que es poden presentar al·legacions i limitar la
normativa ara aprovada.
El Sr. Jordi Ginabreda llegeix la normativa interna de la Generalitat sobre
rompudes.
El Sr. Josep Bosch justifica la seva abstenció donat que la normativa ara
aprovada no parla de les rompudes en pendents, és poc concreta.
El Sr. Xavier Busquets afegeix que la normativa interna de la Generalitat parla
de pendents però no de graus. Actualment hi ha zones forestals que volten els
pobles i en un incendi forestal amb tramuntana pot haver-hi problemes en els
habitatges. L’abstenció no és la via apropiada, vol votar de forma afirmativa.
El Sr. Narcís Martí justifica la seva abstenció que la normativa ara aprovada és
molt genèrica, la normativa interna de la Generalitat es pot canviar. Ha visitat
juntament amb el tècnic redactor del POUM a diversos propietaris del municipi i
aquell ha proposat una sèrie de criteris, per acotar les rompudes. Aquests
punts estan en el POUM i ara s’aprova una normativa més amplia. I llegeix
l’articulat relatiu a les rompudes que consta en el projecte de POUM.

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB
EL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY DE DELEGACIÓ DE
LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS DE SERVEIS SOCIALS.
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Vist el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany
de delegació de les competències municipals de serveis socials.
Que l’article 25 del DL 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya disposa que correspon
a la comarca l’exercici de competències municipals que li atribueixin les lleis i
les que li deleguin, entre altres, els municipis.
Des de l’any 1989 el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i els ajuntaments de
la comarca varen formalitzar diversos convenis de cooperació
interadministrativa per a la gestió i coordinació dels serveis bàsics d’atenció
social primària.
Que en data 1 de gener de 2004 es va constituir el Consorci de Benestar Social
Pla de l’Estany-Banyoles, integrat pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany i
l’Ajuntament de Banyoles i amb la finalitat de gestionar els serveis socials de la
comarca i es va extingir l’any 2012.
Que l’article 31.2 de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials de
Catalunya estableix que les comarques supleixen els municipis de menys de
vint mil habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis
socials bàsics d’atenció primària, que aquests no estiguin en condicions
d’assumir directament.
El Ple, amb l’assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Pla
de l’Estany de delegació de les competències municipals de serveis socials de
data 18 de novembre de 2013.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per portar a terme aquests acords.

7.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
El Ple per unanimitat acorda incorporar els següents punts dins de l’ordre del
dia.
7.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL PER LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DE
LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES I ALTRES INSTAL.LACIONS
MUNICIPALS.
Les entitats locals tindran autonomia per establir i exigir tributs d’acord a la
legislació reguladora de les Hisendes Locals. La potestat reglamentària
s’exercitarà mitjançant les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs propis.
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Els acords d’establiment, supressió i ordenació de tributs locals, així com les
modificacions de les corresponents ordenances fiscals, seran aprovades pel
Ple de la Corporació, d’acord a les disposicions a les normes especials
reguladores de la Imposició i Ordenació dels tributs locals.
Es modifica l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de les
instal·lacions esportives i altres instal·lacions municipals.
El Ple, amb l’assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels l’articles 4, 6 i 7 de
l’ordenança reguladora de la taxa per la utilització de les instal·lacions
esportives i altres instal·lacions municipals, que tindran la següent redacció:
“CAPITOL IV - TARIFES.
Article 4. Les tarifes per la utilització de les instal·lacions o la prestació de serveis esportius seran les que
es detallen:
a) En caràcter general la utilització de les instal·lacions: 60,00€ per sol·licitud i dia.
b) Utilització de les instal·lacions per activitats lúdiques, esportives o comercials amb finalitat lucrativa, si
no produeixen alteració de la finalitat normal de l’activitat habitual, per hora 60,00€, amb un mínim de
180,00€.
c) Entitats externes, si no produeixen alteració de la finalitat normal de l’activitat habitual, per hora
60,00€, amb un mínim de 180,00€.
d) La utilització dels locals per activitats de lleure a joventut organitzades per entitats sense ànim de lucre
acreditades per la Generalitat de Catalunya: 1 euros al dia i persona, amb un mínim de 50,00€/dia.
e) Les activitats lúdiques, esportives o formatives periòdiques destinades majoritàriament a residents del
municipi, la tarifa serà el resultat d’aplicar el 10% del cost mensual per participant de l’activitat
desenvolupada, a liquidar cada mes dins de l’any natural.
CAPITOL V - BASES.
Article 5.1. Constituiran la base per a l'exacció de la taxa, les unitats temporals o d’altre ordre, per a la
utilització d’instal·lacions que es detallen a l’article 6.
Article 5.2. Les fraccions d’unitat s’entendran com a unitats senceres.
CAPITOL VI - GESTIO I RECAPTACIÓ .Article 6.1. Les quotes que es meritin d’aquesta taxa per a la utilització d’instal·lacions esportives
municipals o altres instal·lacions es faran efectives abans d’iniciar la utilització.
Article 6.2. Aquesta taxa es farà efectiva per autoliquidació i podrà instrumentar-se en forma de entrades
o d’altres justificants als usuaris.
Article 6.3. El ingrés s’efectuarà per la modalitat d’autoliquidació o liquidació sense contret previ.
Article 6.4.- Les activitats destinades a residents del municipi estaran obligats a comunicar a l’ajuntament
amb caràcter previ a l’inici el nombre de participants, si escau, juntament amb la mutalitat esportiva, i el
cost per participant.
Article 6.5.- Les activitats no organitzades per l’Ajuntament de Vilademuls, els participants estaran
obligats a presentar una assegurança de responsabilitat civil professional.
CAPITOL VII - EXEMPCIONS I BONIFICACIONS.Article 7.1. S’estableix una bonificació del 100% de la quota íntegra de la taxa per a la utilització
esporàdica d’instal·lacions municipals a favor de:
a)

Els habitants empadronats i residents en el municipi de Vilademuls.

b) Les entitats i associacions locals.”
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SEGON.- Que els esmentats acords siguin exposats al públic pel termini de trenta
dies hàbils mitjançant Edicte que es publicarà en el tauler d’anuncis i el BOP de
Girona, als efectes d’examen i presentació de reclamacions, en el seu cas. Un
cop transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap reclamació, els
acords adoptats quedaran aprovats definitivament.
TERCER.- En cas de què no es produeixi cap reclamació, es publicaran al BOP
els acords elevats a definitius i el text objecte de modificació de les respectives
Ordenances i es faculta a la Sra. Alcaldessa tan àmpliament com en dret sigui
menester per l’execució del present acord.
L’Ordenança Fiscal objecte de modificació entrarà en vigor el dia de la seva
publicació íntegra en el BOPG i regirà mentre no se n’acordi la modificació o
derogació.

7.2.- APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA
DE L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE
DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels
ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en
la qual van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme
desarrollista, especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit
d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més
complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la
nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de
la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre
altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les
demandes i necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis
culturals de finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de
l’autonomia local, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal
espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els
principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els
efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i
adequat. Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat
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l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les
administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres
municipis. Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa
per donar resposta a aquesta emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una
administració més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat
social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una
retallada competencial sense precedents que suposarà un important retrocés,
atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat
per garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme
torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial
raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i
també allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de
proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns
mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de
l’estat espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmicofinancera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans
serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles:
l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de
règim local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una
instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament,
vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de
subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de
proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat
una campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa
del món local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor
preparats per oferir serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la
defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats
bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.
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Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es
pot plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia
local constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en
defensa de l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions
locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres
d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar
dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.
El Ple, amb l’assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions
afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre
de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els
arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a
l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com
atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de
tots els tràmits necessaris per portar a terme els acords primer i segon i
expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com
en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura,
col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en
nom i representació de l’Ajuntament de Vilademuls, de forma solidària i
indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley
27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de
2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-
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lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva
execució.

7.3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE
FUNCIONS D’ASSISTÈNCIA COMPTABLE PER LA XARXA LOCAL DE
MUNICIPIS GIRONINS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (MODALITAT
D’ASSISTÈNCIA ASP).
Vist el conveni-tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència comptable per la
xarxa local de municipis gironins de la Diputació de Girona (modalitat
d’assistència ASP).
L’article 36 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix com a competència pròpia de la Diputació, en tot cas, l’assistència i la
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als de
menor capacitat econòmica i de gestió.
Per la seva banda, l’organisme autònom XALOC, d’acord amb el que estableix
l’article 5 dels seus estatuts, té com una de les seves finalitats i competències
l’assessorament i suport comptable als ens locals, i disposa de les eines i
recursos necessaris pel manteniment del sistema d’informació comptable per
als ajuntaments.
Amb la finalitat de subministrar als ajuntaments les eines necessàries per
realitzar aquesta tasca, XALOC ha aprovat un pla d’assistència comptable que
recull els serveis a prestar en aquest àmbit.
La fórmula legal adient per articular aquest assessorament és l’encàrrec de
gestió, previst a l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
que exigeix la signatura d’un conveni per formalitzar l’encàrrec.
El Ple, amb l’assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Aprovar el conveni-tipus sobre l’assumpció de funcions d’assistència
comptable per la xarxa local de municipis gironins de la Diputació de Girona
(modalitat d’assistència ASP).
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per la signatura del conveni.

7.4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

A)Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Joaquim Reig Aulet,
en nom i representació de l’entitat Bell Empordà S.L., de data 28/01/2014, per
construir una tanca de pedra al camí d’accés al nucli de Parets d’Empordà de
Vilademuls, expedient OBRA 03/2014.
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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 17/02/2014:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per construir una tanca de pedra al camí d’accés al nucli de Parets
d’Empordà (Parets de Dalt), presentada pel Sr. Joaquim Reig i Aulet, entrada en aquest ajuntament
el dia 28 de gener de 2014, registre d’entrada 77.
La sol·licitud es presenta acompanyada de fotografia i pressupost.

1.

Segons la sol·licitud es preveu continuar una tanca existent de mur de pedra al camí d’accés al
nucli de Parets de Dalt. La zona on es vol construir la tanca està situada en sòl no urbanitzable,
zona de rústic general, clau RG, al límit del nucli rural de Parets de Dalt.

2.

Les tanques en sòl no urbanitzable estan regulades en l’article 163 del text refós de les NNSS.
Segons aquest article les tanques s’han de situar com a mínim a 4,00 metres de l’eix dels camins
que formen part de la xarxa primària de camins rurals, han d’estar construïdes amb elements
vegetals, matolls, estaques, filats o similars, i les que estiguin construïdes amb filats o elements
metàl·lics han de ser totalment diàfanes i congruents amb el caràcter rural de l’espai. S’admet
tancat amb paret de pedra de la zona al voltant de les edificacions existents, separat com a
màxim 10 m d’aquestes. En tot cas l’alçada màxima és de 1,80 metres.

3.

El pressupost és de 2.197,14 €.

4.

L’informe és favorable condicionat al compliment de les condicions establertes en el punt 2:
a.

Les tanques s’han de situar com a mínim a 4,00 metres de l’eix dels camins que formen
part de la xarxa primària de camins rurals, han d’estar construïdes amb elements
vegetals, matolls, estaques, filats o similars, i les que estiguin construïdes amb filats o
elements metàl·lics han de ser totalment diàfanes i congruents amb el caràcter rural de
l’espai.

b.

S’admet tancat amb paret de pedra de la zona al voltant de les edificacions existents,
separat com a màxim 10 m d’aquestes. En tot cas l’alçada màxima és de 1,80 metres.”

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 l’assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
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Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Joaquim Reig Aulet, en nom i
representació de l’entitat Bell Empordà S.L., de data 28/01/2014, per construir
una tanca de pedra al camí d’accés al nucli de Parets d’Empordà (Parets de
Dalt) de Vilademuls, amb un pressupost de 2.197,14€. Tramitada en l’expedient
OBRA 03/2014, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- El compliment de les condicions establertes en el punt 2 de l’informe tècnic:
a. Les tanques s’han de situar com a mínim a 4,00 metres de l’eix dels camins
que formen part de la xarxa primària de camins rurals, han d’estar construïdes
amb elements vegetals, matolls, estaques, filats o similars, i les que estiguin
construïdes amb filats o elements metàl·lics han de ser totalment diàfanes i
congruents amb el caràcter rural de l’espai.

b. S’admet tancat amb paret de pedra de la zona al voltant de les edificacions
existents, separat com a màxim 10 m d’aquestes. En tot cas l’alçada màxima
és de 1,80 metres.

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.
8.- MOCIONS I PROPOSICIONS
No se’n formulen.
9.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són dos quarts de 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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