ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 18 de desembre de 2012.
Inici 20,00 hores

Fi 20,25 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 LES ACTES DE DATA 20/11/2012.
S’aprova per unanimitat sense cap esmena.
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 20.11.12.A: Prorrogar per un any contracte
derivat de serveis de telecomunicacions amb el Consorci Localret.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 10.12.12.A: Aprovació de l’adaptació del
pressupost de licitació al nou tipus d’IVA de l’obra “Pavimentació i soterrament
de serveis a la Plaça de Galliners”.
2.3.- DECRET D’ALCALDIA 17.12.12.A: Donar compte de l’operació jurídica
complementària del projecte de reparcel·lació de la UA2 i UA3 de Vilafreser.
3.- PAGAMENTS I FACTURES
JOAN TRIAS S.L.
Treballs paleteria Vilafreser

Fact. Núm. 62
4.782,03€

JOSEP M PERAFARRER
Treballs lampisteria

Fact. Núm. 67
1.169,96€
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JOSEP M PERAFARRER
Fregidora

Fact. Núm. 68
177,87€

SALA I ROS CB
Treballs retro

Fact. Núm. 78
827,64€

FUSTERIA PAIRET
Treballs fusteria

Fact. Núm. 878
1.129,52€

CAN VICENS SCP
Desbrossament carreteres

Fact. Núm. 49
4.160,24€

SEMIC
Antivirus ordinador

Fact. Núm. 16380
39,82€

CAN MATEU
Material oficina

Fact. Núm. 168
175,44€

El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda
aprovar les factures.
4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE
LA CORPORACIÓ ANY 2013, BASES D’EXECUCIÓ I DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
ANTECEDENTS:
L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2013.
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 de JpV-AM, acorda:
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Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general d’aquesta Corporació per
a l’exercici dos mil tretze, 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 2013.

INGRESSOS

2013

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

213.855,91
15.000,00
158.583,90
244.743,32
6.005,00

Total ingressos corrents

638.188,13

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

0,00
22.016,61

Total Capítol VII+IX

22.016,61

TOTAL INGRESSOS

660.204,74€

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

124.538,92
232.625,13
10.900,00
191.362,38
58.912,24

Total desp. Ordinàries

618.338,67

Cap VI Inversions Reals
Cap VII Tranf. Capital

41.866,07
0,00

Total capítols VI+VII

41.866,07

TOTAL DE DESPESES

660.204,74€
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Plantilla de personal per a l’exercici pressupostari 2013.
Havent donat compte de la plantilla de personal de la Corporació, elaborada en
compliment del que disposa l’article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple de
l’Ajuntament, amb el vot per majoria absoluta, i per tant, amb la majoria exigida
que es preveu a l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, acorda:
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
completa
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
del públic la corresponent documentació per poder examinar-la, i presentar
reclamacions davant el Ple.
5.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA

FISCAL

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’article 6, quota tributària, de la taxa subministrament aigua, amb
un increment del 6% de conformitat a la Comissió de Preus de Catalunya,
edicte de 21 de maig de 2012, publicat en el DOGC el dia 25/05/2012.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 6 de l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua,
1.- TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA
Article 6.- Quota Tributària
1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa primera. Subministrament aigua:
.- Preu metre cúbic: 0,58 euros.
.- Tarifa mínima: 30 m3/abonat/trimestre
Tarifa segona. Manteniment comptadors:
.- Conservació comptadors: 1,20 euros/mes/comptador
Tarifa segona. Manteniment comptadors:
.- Conservació comptadors: 1,20 euros/mes/comptador
Tarifa tercera. Connexions i d’altres:
.- Nova connexió a la xarxa tub de 15 mm: 1.803,04 euros.
.- Nova connexió a la xarxa tub de 40 mm: 3.500,00 euros.
.- Nova connexió a la xarxa tub de 100 mm: 6.000,00 euros, ús exclusiu emergències.
.- Canvi de nom abonat: 15,63 euros.
.- Desconnexió o baixa abonat: 15,63 euros.
.- Reconnexió al servei per falta de pagament: 15,63 euros.
Els comptadors de 40 mm i 100 mm no es pot garantir el cabal.
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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 en el moment de la
seva publicació definitiva en el BOP i regirà mentre no se n’acordi la modificació
o derogació.

6.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
Els regidors per unanimitat acorden incorporar els següents punts dins de l’ordre
del dia.
6.1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ
ENTRE ALGUNS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA I EL CONSELL
COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY PER AL FINANÇAMENT DEL SERVEI
DE TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI.
Vist el conveni de col·laboració entre alguns ajuntaments de la comarca i el
Consell Comarcal del Pla de l’Estany per al finançament del servei de transport
escolar no obligatori de data 12 de desembre de 2012, curs 2012-2013.
El Decret 161/1996, de 14 de maig, sobre el servei escolar de transport,
distingeix dos tipus de transport: l’obligatori i el no obligatori. L’obligatori és
aquell que transporta alumnes d’educació obligatòria que s’han de desplaçar
fora del seu municipi de residència en un centre públic o privat concertat
proposat pel Departament d’Ensenyament. El no obligatori és aquell que
transporta alumnes d’educació obligatòria que no s’han de desplaçar fora del
seu municipi de residència per escolaritzar-se en el centre d’ensenyament
proposat pel Departament.
Els cursos 2009-2010 i 2011-2012, el Departament d’Ensenyament va aplicar
diverses reduccions a la partida de transport escolar no obligatori,
concretament a l’apartat b.1. de la proposta de finançament dels serveis de
transport i menjador escolars, a fi de racionalitzar-ne l’aportació i obligar a
establir altres vies de finançament, com ara la participació econòmica dels
ajuntaments o un sistema de copagament amb els usuaris del servei.
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D’aquesta manera el Consell Comarcal va signar convenis de col·laboració
amb els ajuntaments de la comarca per sufragar la despesa d’aquest servei i
no repercutir-la a les famílies usuàries.
Per al curs 2012-2013, i a causa de la situació econòmica actual, el Consell
Comarcal va decidir començar a aplicar el sistema de copagament als usuaris
del servei, tot seguint les directrius marcades pel Departament d’Ensenyament.
Així, i d’acord amb les sol·licituds de transport escolar no obligatori rebudes
actualment hi ha en funcionament dues línies no obligatòries: una al municipi
de Cornellà del Terri i l’altra al municipi de Vilademuls. Pel que fa al municipi de
Fontcoberta, es dóna l’opció que els alumnes de transport no obligatori puguin
fer ús d’una de les línies de transport escolar obligatori que recórrer el municipi,
la 3S.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre alguns ajuntaments de la
comarca i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany per al finançament del servei
de transport escolar no obligatori de data 12 de desembre de 2012, curs 20122013.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per portar a terme aquests acords.

6.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CONNEXIÓ
DELS DIPÒSITS D’AIGUA DE GALLINERS I VILAMARÍ, 1RA FASE.

Vist el projecte titulat “Connexió dels dipòsits d’aigua de Galliners i Vilamarí, 1a
fase”, redactat pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Pla de l’Estany,
signat per l’enginyer de camins, canals i ports Josep Alemany i Masgrau, de
data desembre de 2012, amb un pressupost per contracte de 139.179,40€.
El Ple, per majoria absoluta, amb l’abstenció de JpV-AM, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra titulat “Connexió dels dipòsits
d’aigua de Galliners i Vilamarí, 1 a fase”, redactat pels Serveis Tècnics del
Consell Comarcal del Pla de l’Estany, signat per l’enginyer de camins, canals i
7

ports Josep Alemany i Masgrau, de data desembre de 2012, amb un
pressupost per contracte de 139.179,40€.
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.
6.3.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada per la Sra. Ma. Carme
Pagès Jordà, en nom propi, de data 25/10/2012, per construir una tanca i portal
al Mas Salleres de Vilademuls, expedient OBRA 63/2011.
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 17/12/2012:
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud de les obres per construir una tanca i
portal al Mas Salleres, presentada per la Sra. Ma. Carme Pagès Jordà, entrada en aquest ajuntament
el dia 25 d’octubre de 2011, registre d’entrada 773, documentació complementària del dia 5 de juliol de
2012, registre d’entrada 557, i documentació complementària del dia 5 de desembre de 2012, registre
d’entrada 964.

1.

Antecedents: informe de 7 de novembre de 2011 i informe de 9 de juliol de 2012. El tancament
està dins la zona de policia de 100 metres d’amplada a cada costat de les lleres públiques, per la
qual cosa la construcció estarà condicionada a l’autorització administrativa de l’Agència
Catalana de l’Aigua, d’acord amb el que determina la vigent Llei d’Aigües (Reial Decret 1/2001,
de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües).

2.

En data 5 de desembre de 2012, té entrada a l’Ajuntament la resolució del Cap de la Demarcació
Territorial de Girona de l’ACA. La resolució autoritza una part de les obres ja realitzades, i
s’entén pel tancament situat fora de la zona, de 5,00 m d’amplada, considerada de servitud del
domini públic hidràulic, i condicionada al desmantellament del darrer confrontant amb el
marge esquerra del rec de la Cassinyola, delimitat en la resolució.

3.

L’informe urbanístic està condicionat al compliment de les condicions particulars i generals
establertes en la resolució de l’ACA, i especialment al desmantellament del darrer
confrontant amb el marge esquerra del rec de la Cassinyola, delimitat en la resolució. Per a
l’obtenció de la llicència urbanística caldrà justificar que s’han acomplert les condicions
establertes per l’ACA (s’adjunta còpia de la resolució de l’ACA, document 4709370 i
4709356).”
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Vista la autorització parcial d’obres de l’Agència Catalana de l’Aigua de data 27
de novembre de 2012, condicionada al desmantellament del darrer tram
confrontant amb el marge Esquerra del rec de la Cassinyola, delimitat en la
mateixa autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua.
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, per majoria absoluta, amb l’abstenció de JpV-AM, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra a la Sra. Ma Carme Pagès Jordà, en nom
propi, per la legalització parcial d’una tanca i portal al Mas Salleres de
Vilademuls, amb un pressupost de 1.935,00 €. Tramitada en l’expedient OBRA
63/2011, salvant el dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- . Donar compliment a les condicions particulars i generals establertes en la
resolució de l’ACA, i especialment al desmantellament del darrer confrontant
amb el marge esquerra del rec de la Cassinyola, delimitat en la resolució de
l’Agència Catalana de l’Aigua al ser manifestament il·legalitzable.
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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Tercer.- Denegar la sol·licitud de llicència d’obra del tram del tancament delimitat
en la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua, al ser manifestament
il·legalitzable.
Quart.- Incoar l’expedient de protecció de la legalitat urbanística, de les obres
realitzades per la Sra. Ma Carme Pagès Jordà, en nom propi, al Mas Salleres
de Vilademuls, consistent en un tram de tancament delimitat en la resolució de
l’Agència Catalana de l’Aigua. Les obres són manifestament il·legalitzables en
tant es tracta d’una construcció implantada il·legalment en zona de policia.
Cinquè.- Suspendre de forma provisional i immediata els actes descrits.
Sisè.- Atorgar un termini d’audiència de quinze dies.
Setè.- Advertir que les mesures de restauració a adoptar és l’enderroc de les
actuacions realitzades sense autorització i aquestes aniran a càrrec de la
persona obligada, prevista a l’article 267.9 del Reglament de la Llei
d’urbanisme. També, es podran imposar multes coercitives en cas de
l’incompliment dels requeriments de l’administració dels terminis fixats per
portar a terme les actuacions de restauració.

B) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Ma Pagès
Poch, en nom propi, de data 17/05/2012, per construir un portal al camí d’accés
al Mas Gay d’Orfes, expedient OBRA 27/2012.
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 18/12/2012:

“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud per construir una tanca metàl·lica a
l’entorn de la parcel·la nº 56, Mas Gay d’Orfes, i un portal al camí d’accés, presentada pel Sr.
Josep Ma Pagès Poch, entrada via email el dia 17 de desembre de 2012.

1.

Antecedents: expedient d’obres 27/2012, per construir una tanca metàl·lica a l’entorn de la
parcel·la nº 56, Mas Gay d’Orfes, i un portal al camí d’accés. En informes anteriors es sol·licita
documentació complementària (informe de 18 de juny de 2012 i informe de 6 de setembre de
2012). Fins a dia d’avui aquesta documentació no s’ha presentat.

2.

Segons la nova sol·licitud, es demana una pròrroga d’un mes per presentar els requeriments
necessaris per construir la tanca metàl·lica a l’entorn de la seva propietat. Al meu entendre es pot
prorrogar la presentació de la documentació requerida.
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3.

També s’exposa que actualment es vol realitzar la instal·lació del portal correder. Les obres que
es proposen són menors. Segons les NNSS de Vilademuls, el portal que es pretén instal·lar està
situat en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general (clau RG), i dins la zona d’afecció de la
Ctra. GIV-554. En data 21 d’agost de 2012, té entrada a l’Ajuntament l’informe del Servei
Territorial de Carreteres. La resolució és favorable, condicionada al compliment de les
condicions administratives, generals i específiques que s’hi exposen.

4.

El pressupost per a la instal·lació del portal és de 1.489,97

5. L’informe per a la instal·lació del portal correder és favorable, condicionat a donar compliment a
les condicions administratives, generals i específiques del Servei Territorial de Carreteres, i
especialment al punt 5 de les condicions específiques, on s’exposa que la distància del portal
d’entrada a la carretera ha de ser com mínim a 15 metres de l’aresta exterior de la calçada.”

El Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya en data 09 d’agost de
2012 resolt autoritzar l’obra consistent en un tancament i portal dins la zona
d’afectació de la carretera GI-554.
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, per majoria absoluta, amb l’abstenció de JpV-AM, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Josep Ma Pagès Poch, en nom propi,
per construir un portal correder al Mas Gay a Orfes de Vilademuls, amb un
pressupost de 1.489,97€. Tramitada en l’expedient OBRA 27/2012, salvant el
dret de propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- . Donar compliment a les condicions administratives, generals i específiques
del Servei Territorial de Carreteres, i especialment al punt 5 de les condicions
específiques, on s’exposa que la distància del portal d’entrada a la carretera ha
de ser com mínim a 15 metres de l’aresta exterior de la calçada
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.
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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.

7.- MOCIONS I PROPOSICIONS
7.1.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ESCOLA CATALANA

Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa
(LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als
consellers autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert,
atempta greument contra el model d’immersió lingüística a Catalunya.
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials,
i que la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues
llengües havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de
gravetat del sistema educatiu a Catalunya.
Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del
País en matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de
Catalunya, garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en
assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al
finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves
d’avaluació efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït
de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i
promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.
Pels motius exposat, l’Ajuntament de Vilademuls aprova amb assistència de
tots els membres de dret, per unanimitat, la següent moció, adoptant els
següents acords:
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Primer: manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de
Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri
d’Educació.
Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament
d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i
en totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el
model lingüístic de la nostra escola.
Tercer: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se
separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement
del català i del castellà.
Quart: donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes.
8.- PRECS I PREGUNTES

8.1.- El Sr. Jaume Ayats pregunta quins treballs va realitzar el Sr. Joan Trias,
donat que a la factura aprovada avui no els descriu.
El Sr. Narcís Martí exposa que s’han realitzat tres actuacions a Vilafreser,
connectar les antigues escoles a la depuradora, fer un registre en la via pública,
i una arqueta al clavegueram.
8.2.- El Sr. Xavier Busquets pregunta sobre la previsió d’alguna actuació a la
carretera de La Timba, i si es realitzaran alguns treballs de manteniment de la
mateixa.
L’Alcaldessa contesta que està previst sol·licitar una subvenció al PUOSC per
executar una obra que resolgui la situació actual.
El Sr. Àlex Terés afegeix que dies enrere juntament amb el Sr. Xavier Busquets
varen parlar amb veïns d’Orfes i estan estudiant realitzar una actuació
transitòria fins que no es pugui realitzar l’obra subvencionada. Per poder portarla a terme han de parlar amb un veí afectat el Sr. Kuss.
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El Sr. Josep Bosch manifesta que ja s’ha passat la anivelladora.
8.3.- El Sr. Xavier Busquets demana que es realitzi alguna actuació a un carrer
del poble perquè desprès d’arranjar la carretera d’Orfes a l’Estopera fa que
l’aigua que baixa per la mateixa entri a dins de cases del nucli.
L’Alcaldessa contesta que està previst donar solució a aquest problema en una
propera actuació presentada al PUOSC.
8.4.- El Sr. Xavier Busquets demana que es realitzi alguna actuació per evitar
acumulacions d’aigua a la carretera de Sant Mer des del trencant de la
carretera de Sant Esteve de Guialbes a Cal Guillot, és podria fer una cuneta o
un bado.
El Sr. Josep Bosch contesta que s’ha de fer una actuació ben feta per donar
solució al problema, s’estudiarà la millor manera i es presentarà al PUOSC.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit i vint-i-cinc 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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