ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 19 de gener de 2010.
Inici 20,45 hores

Fi 21,15 hores

Assistents: Dolors Rovirola Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí Burch, regidor
Josep Bosch Bardera, regidor
Jordi Ginabreda Felip, regidor
-

Els regidors Llorenç Huguet Gené, Dolors Pagès Puignau, excusen la
seva assistència presentant el següent escrit:

“Excusem la nostra assistència al Ple d’aquest vespre pel que ja vàrem exposar fa un any, en
el Ple del 20 de gener de 2009 i que diu:
En aquest Ajuntament es fa un Ple cada tres mesos, el mínim que marca la llei, i ens trobem un
Ple amb un sol punt de l’ordre del dia. I per postres totalment irrellevant.
Això és una forma imperdonable de llançar els diners de tots els veïns i el temps del nostre
secretari, de tots els regidors i de la nostra alcaldessa.
Convergència i Unió i Esquerra-independents, en aquest municipi, donen poca importància al
sistema democràtic. En tots els municipis raonables els Plens tenen molta importància, ja que
és el lloc on es discuteixen i debaten temes importants pel desenvolupament municipal.
Aquest municipi afectat per problemes i temes molt importants, com són les obres del TGV, la
potabilitat de l’aigua, les obres municipals, les disputes veïnals...i problemes i temes també
importants que s’acosten, com l’AP7, el desdoblament de la N-II i la seva interconnexió, el
POUM, la MAT, l’afectació de la crisi en l’economia del municipi...va i fem un Ple amb un sol
punt en l’ordre del dia:
Proposta d’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Vilademuls i de Sant Julià de Ramis.
Ja n’hi ha prou de jugar amb els diners municipals i el temps dels regidors, alcaldessa i
secretari, els Plens d’aquest Ajuntament han de tornar a ser un lloc on es puguin debatre els
temes que importen de veritat als nostres veïns.
Si no és així el nostre grup, AixV, estalviarà 60 euros al Consistori excusant la nostra
assistència”

-

La regidora Irene Mesas Martínez excusa la seva assistència per motius
mèdics.

Secretari de la corporació

Lluís Boet Serra
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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 DATES 20/10/2009,
03/11/2009 I 21/12/2009.
S’aproven per unanimitat sense cap esmena.

2.- DONAR COMPTE DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA
2.1.- Decret d’Alcaldia 10.11.09.B: Atribuir a la Junta de Govern Local les
següents atribucions:
- Denegació de les llicències d’obres i d’activitats, ordenar la clausura de
les activitats declarades clandestines, llevat que les lleis sectorials
atribueixin aquesta facultat al ple o a la comissió de govern.
2.2.- Decret d’Alcaldia 23.11.09.A: Delegar al Tinent d’Alcalde Sr. Narcís Martí
Burch les funcions d’alcaldia els dies 29 de novembre i 14 de desembre de
2009.
2.3.- Decret d’Alcaldia 17.12.09.A: Modificació de crèdits de generació de
crèdits.

3.- PROPOSTA AL PLE DE L’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE LA
DETERMINACIÓ DE LES COORDENADES DE LA FITA PRIMERA COMUNA
ALS MUNICIPIS DE CORNELLÀ DEL TERRI, DE VILADEMULS I SANT
JULIÀ DE RAMIS CONTINGUDA EN L’ACTA DE LES OPERACIONS DE
DELIMITACIÓ DE DATA 27 D’OCTUBRE DE 2008 ENTRE ELS TERMES
MUNICIPALS DE VILADEMULS I DE CORNELLÀ DEL TERRI
En data 21 de desembre de 2007 el Ple de l’Ajuntament de Vilademuls va
acordar l’inici de l’expedient de delimitació del seu terme i del nomenament de
la seva comissió de delimitació municipal.
En data 16 i 27 d’octubre de 2008 es van dur a terme les operacions de
delimitació i es va estendre l’acta corresponent per part de les comissions de
delimitació municipals de Cornellà del Terri i de Vilademuls, i dels representants
de la Generalitat de Catalunya
El Ple de la Corporació, en acord plenari de 23 de desembre de 2008 va
aprovar l’acta de delimitació esmentada.
Atès que la fita primera (F1), segons l’acta aprovada, quedava ubicada a “se
situa a uns vint metres al nord-oest de Cal Carreter, al marge oest del punt
d’intersecció entre el camí de les Serres i el camí llarg d’accés al mas de Can
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Pere Bosch. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 488256,0 i Y:
4658679,0”.
Atès que s’ha detectat una errada en la ubicació de la fita esmentada, que
hauria de quedar situada en “se situa al punt d’intersecció dels eixos del camins
de les Serres i del d’accés al mas de Can Pere Bord. Les coordenades UTM
ED50 31T són: X: 488258,2 i Y: 4658675,8.”
Atès que com a conseqüència de la modificació de la fita primera (F1), la línia
de terme entre la fita primera (F1) i la fita segona (F2) quedaria fixada seguint
“l’eix del camí de les Serres.”
D’acord amb el que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats
de Catalunya.
El Ple, amb assistència de quatre dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Aprovar la rectificació de la determinació de les coordenades de la fita
primera comuna als municipis de Cornellà del Terri, de Vilademuls i de Sant
Julià de Ramis, continguda en l’acta de les operacions de delimitació de 27
d’octubre de 2008 entre els termes municipals de Vilademuls i de Cornellà del
Terri, en els termes següents:
“Fita 1: se situa al punt d’intersecció dels eixos del camins de les Serres i del
d’accés al mas de Can Pere Bord. Aquesta fita es també comuna al municipi de
Sant Julià de Ramis. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 488258,2 i Y:
4658675,8.”
Segon.- Acordar que la línia de terme entre els termes municipals de
Vilademuls i de Cornellà del Terri entre la fita primera i la fita segona queda
fixada segons la descripció següent:
“La línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona és l’eix del camí
de les Serres.”
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació
Administracions Públiques i a l’Ajuntament de Cornellà del Terri.

i

Quart.- Facultar l'alcalde de la corporació, o regidor en qui delegui, perquè
dugui a terme les actuacions necessàries per fer efectius aquests acords.
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4.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
No se’n formulen.

5.- MOCIONS I PROPOSICIONS
- PROPOSTA D’ADEHESIÓ A LA MOCIÓ “A TAULA, EN CATALÀ”.
Atès que en moltes ocasions es pot comprovar com les ampolles d’aigua,
begudes refrescants, cervesa, vi i cava que se serveixen en els bars,
menjadors i actes institucionals o d’entitats que es fan a Catalunya, no estan
etiquetades en català.
Atès que l’etiquetatge en català es troba en una situació que no li pertoca, tant
pel que fa al nombre de parlants, en estatuts d’oficialitat, com de vitalitat de la
llengua.
Atesa la responsabilitat dels ajuntaments en salvaguardar els drets dels
ciutadans davant el tracte que reben de les empreses, considerant l’ús del
català com a mostra de respecte a l’entorn cultural i social, i a la llengua pròpia
del país dels consumidors potencials.
Atès que l’article 30.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
exposa que les empreses públiques de les corporacions locals, i també les
seves empreses concessionàries quan gestionen o exploten el servei concedit,
han d’emprar normalment el català en les instruccions d’ús, en l’etiquetatge i en
l’embalatge dels productes o els serveis que produeixin o ofereixin.
Atès que l’article 37.2 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
estableix que les corporacions locals han de fomentar la imatge pública i l’ús
del català i poden establir bonificacions i exempcions fiscals per als actes
relacionats amb la normalització i el foment de l’ús de la llengua catalana.
El Ple, amb assistència de quatre dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer. Que l’Ajuntament de Vilademuls es posicioni a favor de fomentar
l’avenç de l’ús social del català en els àmbits competencials del seu municipi
respecte a l’etiquetatge en català.
Segon. Que l’Ajuntament de Vilademuls a partir del dia en el qual s’aprova
aquesta moció es comprometi a consumir totes les aigües, begudes
refrescants, cerveses, vins i caves etiquetats en català, tant en el consum intern
diari i els actes institucionals, com en l’explotació d’un servei públic concedit a
una empresa quan produeixi o ofereixi algun d’aquests productes.
Tercer. Que en tots els organismes que depenen de l’Ajuntament de
Vilademuls(policia local, escoles, oficines de turisme, hospitals, instal·lacions
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esportives, etcètera) es consumeixi, a partir del dia en el qual s’aprova aquesta
moció, totes les aigües, begudes refrescants, cerveses, vins i caves etiquetats
en català, tant en el consum intern diari i els actes institucionals, com en
l’explotació d’un servei públic concedit a una empresa quan produeixi o ofereixi
algun d’aquests productes.
Quart. Traslladar aquesta moció a la mesa del Parlament de Catalunya i a
l’entitat Plataforma per la Llengua perquè l’Ajuntament de Vilademuls
s’adhereixi a la campanya A Taula, en català.
6.- PRECS I PREGUNTES
No se'n formulen.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són un quart de deu del vespre, la
Sra. Alcaldessa aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la Corporació,
n’estenc la present acta.

5

