ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 19 de març de 2013.
Inici 20,30 hores

Fi 20,50 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 19/02/2013.
S’aprova per unanimitat amb la següent redacció del punt 8.5 de l’acta:
8.5.- El Sr. Xavier Busquets pregunta pel manteniment de les depuradores del
municipi, perquè ha vist tècnics examinant l’equipament.
El Sr. Jaume Ayats pregunta si s’ha netejat la depuradora de Vilademuls.
El Sr. Josep Bosch contesta que s’ha netejat exteriorment perquè el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany pugui examinar-la i fer el manteniment de les
depuradores del municipi.

2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 18.02.2013: Deixar sense efecte la contractació
de la Sra. M Asunción Hereu Pla com a monitora en el menjador escolar del
CEIP de Sant Esteve de Guialbes.

1

2.2.- DECRET D’ALCALDIA 19.02.2013.A: Concórrer a la convocatòria per a
l’assistència als ajuntaments per a la prevenció d’incendis forestals en camins
municipals i franges periurbanes.
2.3.- DECRET D’ALCALDIA 01.03.13.A: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística, de les obres realitzades pel Sr. Josep Maria Pages Poch a
Orfes.
2.4.- DECRET D’ALCALDIA 15.03.13.A: Aprovar la recepció de les obres
d’urbanització de les Unitats d’Actuació Ua-2 i UA-3 de Vilafreser.
2.5.- DECRET D’ALCALDIA 18.03.13.A: Concórrer a la convocatòria de les
subvencions del “Fons de Cooperació Econòmica i Cultural” any 2013.
2.6.- DECRET D’ALCALDIA 19.03.13.A: Incoar expedient de protecció de la
legalitat urbanística per obres realitzades a l’explotació ramadera Mas Guitart a
Galliners.

3.- PAGAMENTS I FACTURES
TOMAS SC
Treballs serraller

Fact. Núm. 24
796,48€

JOSEP CALLÍS FIGUERES
50% redac projec reforma ajuntament 2a fase

Fact. Núm. 4/13
3.146,00€

DAVID MARES YLLA
50% redac projec reforma ajuntament 2a fase

Fact. Núm. 3/13
3.146,00€

CECAM
Geotècnic reforma ajuntament

Fact. Núm. C130580
1.416,56€

ANTONIO GARCIA SAN MIGUEL
Procurador dels Tribunals

Fact. Núm. 45/13
1.269,29€

ATC-SIG SL
Redacció del PAES del municipi de Vilademuls

Fact. Núm. MA0122012
3.150,00€

ASSA
Treballs xarxa aigua

Fact. Núm. 13
1.895,55€

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

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE “REFORMA DE
L’AJUNTAMENT DE VILADEMULS, SEGONA FASE”.
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Vist el projecte titulat “Reforma de l’Ajuntament de Vilademuls, segona fase”,
redactat pels arquitectes Srs. Josep Callís Figueres i David Marès Ylla, de data
febrer 2013, amb un pressupost per contracte de 129.971,46€.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra titulat “Reforma de
l’Ajuntament de Vilademuls, segona fase”, redactat pels arquitectes Srs. Josep
Callís Figueres i David Marès Ylla, de data febrer 2013, amb un pressupost per
contracte de 129.971,46€.
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.

5.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 20.02.2013.A
Vist el Decret d’Alcaldia de data 20.02.2013.A, de concórrer a la convocatòria
del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, per les
obres descrites en els antecedents de la resolució.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 20.02.2013.A

6.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 27.02.2013.A.
Vist el Decret d’Alcaldia de data 27.02.2013.A, que aprova el Pla d’acció
d’energia sostenible (PAES) del municipi de Vilademuls.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 27.02.2013.A

7.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A LES
CORPORACIONS LOCALS TITULARS DE LLARS D’INFANTS, PER AL
CURS 2011-2012.
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Mitjançant Resolució de la Consellera d’Ensenyament de data 18 de febrer de
2013, s’atorga a l’Ajuntament de Vilademuls com a titular de llar d’infants, curs
2011-2012, l’import de 32.500,00€.
Atès que aquesta subvenció s’ha d’acceptar.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Vilademuls com a titular de llar
d’infants, curs 2011-2012, import 32.500,00€.
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics.

8.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada per la Sra. Elisabet Geli i
Soler, en nom propi, de data 19/02/2013, per construir una tanca de tipus
pastor metàl·lic a la finca de Can Gimbernat a Ollers de Vilademuls, expedient
OBRA 12/2013.
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 25/02/2013:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud per construir una tanca de tipus pastor metàl·lic a la finca de Can Gimbernat
d’Ollers, per al tancament de les ovelles, presentada per la Sra. Elisabet Geli i Soler, entrada en aquest
ajuntament el dia 19 de febrer de 2013, registre d’entrada 153.
1.

Segons la sol·licitud es preveu el tancament d’una part de la finca de Can Gimbernat d’Ollers per
a la ubicació de vuit ovelles, amb tanca tipus pastor metàl·lic, de barres de ferro i tres filferros.
La finca Can Gimbernat i els seus entorns estan situats en sòl no urbanitzable, en zona de rústic
general (RG), i una petita franja en zona de protecció forestal (PF).

2.

El pressupost és de 180,00 €.

3.

L’informe urbanístic 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 assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Atorgar llicència d’obra a la Sra. Elisabet Geli i Soler, en nom propi,
de data 19/02/2013, per construir una tanca de tipus pastor metàl·lic a la finca
de Can Gimbernat a Ollers de Vilademuls, amb un pressupost de 180,00€. La
llicència s’haurà d’ajustar a la documentació adjuntada a la sol·licitud de
llicència d’obra. Tramitada en l’expedient OBRA 12/2013, salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- El tancat és per ubicar-hi vuit ovelles, de conformitat a la comunicació
realitzada en data 29/01/2013 amb número d’entrada 87, expedient municipal
LLA-1-2013.
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. Juan Antonio Bule
Albiol, en nom i representació REPSOL Comercial de Productos Petrolíferos
S.A., de data 05/03/2013, pel desmantellament de l’estació de servei E.S.
33.320 situada a la Ctra. N-II, P.K. 731 D de Vilademuls, expedient OBRA
15/2013.
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 11/03/2013:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud del projecte de desmantellament de l’estació de servei E.S. 33.320 situada a la
Ctra. N-II, P.K. 731 D, presentada pel Sr. Juan Antonio Bule Albiol en representació de REPSOL
Comercial de Productors Petrolíferos S.A., entrada en aquest ajuntament el dia 5 de març de 2013,
registre d’entrada 197.
La sol·licitud es presenta acompanyada de projecte redactat i visat per l’enginyer industrial Carlos
Aguas Alonso i el certificat de direcció facultativa de les obres.
1.

Les obres proposades estan situades en sòl no urbanitzable, zona de Serveis Generals (SG) i dins
la zona d’afecció de la carretera N-II. Consisteixen en dur a terme les obres de desmantellament
de l’estació de servei existent, amb el tancament i senyalització de les obres, anulació de les
instal·lacions, desgasificació, neteja de tancs i conductes, demolició de l’edifici auxiliar,
desmuntatge d’imatge i estructura de marquesina, extracció de tancs existents i restitució de les
superfícies afectades pels treballs. Les obres es consideren majors.

2.

El pressupost és de 94.678,87 €.

3.

L’informe és favorable condicionat a que abans de l’inici de les obres es presenti el full
d’assumeix de coordinació de seguretat i salut. Les llicències s’atorguen sens perjudici de la
resta d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial.
El promotor ha de sol·licitar autorització d’obres a la Demarcació de carreteres de l’estat a
Catalunya, Unitat de Carreteres a Girona, per estar en zona d’afecció de la carretera N-II.”

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. Juan Antonio Bule Albiol, en nom i
representació de REPSOL Comercial de Productos Petrolíferos S.A., de data
05/03/2013, pel desmantellament de l’estació de servei E.S. 33.320 situada a la
Ctra. N-II, P.K. 731 D de Vilademuls, amb un pressupost de 94.678,87€. La
llicència s’haurà d’ajustar al projecte redactat i amb visat número 201300639 de
data 01/03/2013 del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Madrid.
Tramitada en l’expedient OBRA 15/2013, 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 coordinació de
seguretat i salut.
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2.- El promotor ha de sol·licitar autorització d’obres a la Demarcació de
carreteres de l’estat a Catalunya, Unitat de Carreteres a Girona, per estar en
zona d’afecció de la carretera N-II.
3.- 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.
4.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
5.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
6.- 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.

9.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’UN RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA D’OCUPACIÓ DE
TERRENYS D’ÚS PÚBLIC EN L’EXPEDIENT OBRA 63/2012.
El Ple en sessió de data 22/01/2013 resolt l’expedient municipal OBRA
63/2012, consistent en autoritzar la instal·lació d’una bastida per arranjar la
coberta de la Rectoria a Vilafreser, i liquidar la taxa d’ocupació de terrenys d’ús
públic per import de 920,00€.
En data 18/02/2013 la Sra. Núria Puig i Montserrat presenta recurs de reposició
contra la liquidació de la taxa.
La tècnica municipal en data 25/02/2013 informa favorablement al recurs
interposat, atès que el nombre d’elements és 12 i el temps de duració és de 2
setmanes.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Estimar el recurs de reposició interposat per la Sra. Núria Puig i
Montserrat en data 18/02/2013 en contra de la liquidació de la taxa d’ocupació
de terrenys d’ús públic en l’expedient OBRA 63/2012.

7

Segon.- Liquidar la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues, per import de 120,00€.
Tercer.- Notificar aquests acords a la persona interessada.

10.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
El Ple, per unanimitat acorda incorporar aquests punts dins de l’ordre del dia.
10.1.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
A) Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Josep Fort Bramon,
en nom propi, de data 21/02/2013, per arranjar la paret de la tanca del jardí de
Can Fort a Sant Esteve de Guialbes de Vilademuls, expedient OBRA 13/2013.
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 18/03/2013:
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud per arranjar la paret de la tanca del jardí de
Can Fort de Sant Esteve de Guialbes, presentada pel Sr. Josep Fort Bramon, entrada en aquest
ajuntament el dia 21 de febrer de 2013, registre d’entrada 167, i documentació complementària del
dia 11 de març de 2013, registre d’entrada 216.
La sol·licitud es presenta acompanyada de plànol de situació i foto. Es presenta descripció del tipus
d’actuació que es vol realitzar.
1.

Les obres estan situades en sòl no urbanitzable, zona agrícola (AG), al límit amb el sòl urbà del
nucli de Sant Esteve de Guialbes. Les obres es consideren menors. Consisteixen en l’arranjament
de la tanca existent del jardí de la finca, rejuntant la paret amb morter de calç i aportant pedra
similar a l’existent en les zones més malmeses.

2.

El pressupost és de 1.000,00 €.

3.

L’informe és favorable. Les llicències s’atorguen sens perjudici de la resta d’autoritzacions que
siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial. El promotor exposa que
ha sol·licitat l’autorització del departament de carreteres per estar en zona d’afecció de la Ctra.
GIV-5142.”

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.
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El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Josep Fort Bramon, en nom propi, de
data 21/02/2013, per arranjar la paret de la tanca del jardí de Can Fort a Sant
Esteve de Guialbes de Vilademuls, amb un pressupost de 1.000,00€. La
llicència s’haurà d’ajustar a la documentació adjuntada a la sol·licitud de
llicència d’obra. Tramitada en l’expedient OBRA 13/2013, salvant el dret de
propietat i sens perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Les llicències s’atorguen sens perjudici de la resta d’autoritzacions que
siguin preceptives d’acord amb la legislació de règim local o sectorial. El
promotor exposa que ha sol·licitat l’autorització del departament de carreteres
per estar en zona d’afecció de la Ctra. GIV-5142. La llicència d’obra s’haurà
d’ajustar a les condicions generals i particulars d’aquesta autorització.
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. Santiago Nudelman
Lorente, en nom propi, de data 07/03/2013, per a la reforma interior de
l’edificació existent a Can Vinardell a Galliners de Vilademuls, per instal·lar una
indústria artesanal d’elaboració de formatges, expedient OBRA 17/2013.
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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 18/03/2013:
“I N F O R M E :
En relació a la sol·licitud de llicència d’obres per a la reforma interior de l’edificació existent a Can
Vinardell de Galliners per instal·lar una indústria artesanal d’elaboració de formatges, presentada pel Sr.
Santiago Nudelman Lorente, entrada en aquest ajuntament el dia 7 de març de 2013, registre
d’entrada 204.
La sol·licitud es presenta acompanyada de la memòria descriptiva redactada i signada per l’enginyera
tècnica agrícola Eva Torrentà Costa.

1.

L’edificació existent de la finca Can Vinardell està situada en sòl urbà, al nucli de Galliners,
zona 2a de casc antic. És d’aplicació els articles 121 a 133 de les NNSS. Segons l’article 132.Usos permesos, s’admet l’ús industrial amb categoria màxima primera i segona i situació 1a, 1b,
2a i 2b.

2.

Es proposa la realització d’obres per reformar l’edificació existent, per tal d’implantar-hi una
activitat per a l’elaboració de formatges de cabra. Les obres que es proposen són de redistribució
interior per a l’obrador i recepció, d’acabats interiors (sostres, murs i paviments), instal·lacions
elèctriques, contra incendis i d’aigua. Les obres proposades es consideren menors.

3.

El pressupost és de 2.000,00 €.

4.

L’informe urbanístic és favorable. Una vegada finalitzades les obres, es podrà sol·licitar i obtenir
llicència en règim de comunicació, la qual segons l’article 52 de la llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, ha d’anar acompanyada de:
a) La descripció de l'activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambiental,
excepte en els casos en què per reglament es determini que només cal una memòria
ambiental (aquesta memòria ja ha estat presentada a l’ajuntament en data 7 de març de
2013, registre d’entrada 205)
b) La certificació lliurada pel personal tècnic competent que, si escau, ha d'ésser el
director o la directora de l'execució del projecte que acrediti que l'activitat i les
instal·lacions s'adeqüen a l'estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica
presentats i que es compleixen tots els requisits ambientals.”

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. Santiago Nudelman Lorente, en nom
propi, de data 07/03/2013, per a la reforma interior de l’edificació existent a Can
Vinardell a Galliners de Vilademuls, amb un pressupost de 2.000,00€. La
llicència s’haurà d’ajustar a la memòria descriptiva redactada i signada per
l’enginyera tècnica agrícola Eva Torrentà Costa de data març 2012. Tramitada
10

en l’expedient OBRA 17/2013, salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Una vegada finalitzades les obres, es podrà sol·licitar i obtenir llicència en
règim de comunicació, la qual segons l’article 52 de la llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, ha d’anar
acompanyada de:
a) La descripció de l'activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria
ambiental, excepte en els casos en què per reglament es determini que només
cal una memòria ambiental (aquesta memòria ja ha estat presentada a
l’ajuntament en data 7 de març de 2013, registre d’entrada 205)
b) La certificació lliurada pel personal tècnic competent que, si escau, ha
d'ésser el director o la directora de l'execució del projecte que acrediti que
l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a l'estudi ambiental i al projecte o a la
documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits
ambientals.

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.

11.- MOCIONS I PROPOSICIONS
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MOCIÓ per a l’adhesió del municipi de Vilademuls a la causa d’abolició
del trànsit continu de camions per la N-II i el seu traspàs a l’AP-7.
La Plataforma Prou Camions N-II, presenta al Ple de l’Ajuntament de
Vilademuls la present MOCIÓ relativa a l’”ABOLICIÓ DEL TRÀNSIT CONTINU
DE CAMIONS PER LA N-II I EL SEU TRASPÀS A L’AP-7” per al seu debat i
aprovació, si procedeix, d’acord amb la següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La carretera Nacional II (N-II), batejada com “el corredor de la mort”, presenta
una perillositat excessiva, donant lloc a una sinistralitat elevadíssima i evitable.
Es calcula que el nombre de víctimes és d’aproximadament una vintena de
morts anuals, i una víctima lleu, greu o mortal diària només en el pas per les
comarques de Girona. Segons l’estudi recent del RACC “Accidentalitat i
intensitat de trànsit a la N-II a Girona: Anàlisi i propostes d’actuació”, el risc de
patir un accident greu en els trams no desdoblats de la N-II és 5 vegades
superior que a l’autopista.
La carretera N-II no suporta la quantitat de trànsit diari a la que està sotmesa.
Aquesta via és el punt principal d’entrada a la península, i l’eix vertebrador del
trànsit a les comarques gironines, convertint-la en un dels punts més transitats
del país. Actualment estan passant uns 30000 vehicles diaris per la N-II, d’un
únic carril per sentit, mentre que a l’autopista AP-7 en passen solament 40000,
tenint en compte que té 3 carrils per sentit. En els últims temps, a més a més,
s’està donant un traspàs de vehicles de l’AP-7 cap a la N-II en motiu de la crisi
econòmica que estem vivint.
El transport de mercaderies per la N-II fa que bona part del trànsit de la
carretera sigui de camions de gran tonatge (pot arribar al 40%). El pas de
camions per la N-II és el doble que per l’AP-7. Així, en el 75% dels accidents a
la N-II hi ha implicat un camió, incrementant la gravetat d’aquests i ocasionant
que en gran quantitat de casos, sigui mortal.
La circulació contínua de camions per carreteres nacionals és un fet atípic a
Europa, ja que en la majoria de països aquesta tipologia de vehicle està obligat
a anar per autopista. Aquí mateix, passat La Jonquera, la carretera N-II
s’estreny en una carretera comarcal, fent necessari el pas de camions per
l’autopista només sortir d’aquest tram.
El conveni firmat entre Foment i Abertis pel tercer carril de l’AP-7, sembla fer
inviable el desdoblament de la N-II fins la finalització de la concessió, el 2021.
Aquest fet rau a que, per conveni, Abertis rep una indemnització desorbitada
per part de l’erari públic pel descens de vehicles a l’AP-7. Es calcula que el
descens del trànsit per l’AP-7 podria arribar a costar a l’erari públic més de
3000 milions d’euros, fins a la data de finalització de la concessió. Amb el
desdoblament fet, la disminució de cotxes per l’autopista de peatge (d’un 20%
en els últims 4 anys) s’incrementaria de forma encara més aguda, incrementant
el cost d’aquesta indemnització per part dels fons públics. Així, fent passar els
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camions per l’AP-7 s’augmentaria la xifra de trànsit, disminuint així les
milionàries penalitzacions.
L’autopista AP-7 i la N-II tenen un traçat paral·lel, i es situen molt properes una
de l’altra. A més, l’autopista està infrautilitzada, en contraposició a la N-II,
podent absorbir sense problemes l’excés de vehicles de la N-II.
La ineficaç gestió del Govern Espanyol amb l’aplaçament continu sense data
del desdoblament de la N-II, ha ocasionat uns elevats greuges econòmics. A
més a més, actualment , hi ha trams en què les obres que es van iniciar han
quedat aturades deixant una via en un estat d’abandonament total, amb obres
inacabades, amb un greu impacte ambiental i amb un augment de la perillositat
que això suposa.
L’estat precari de la N-II, insegura i lenta, és un fre per a la competitivitat del
territori, i el desenvolupament econòmic i social, perjudicant greument als
treballadors i treballadores de les comarques gironines, fent-nos jugar la vida
en una infraestructura pèssima o, com a única alternativa, obligant-nos a
utilitzar vies de peatge amb el sobrecost que això implica.
A tot això cal afegir que l’excés de trànsit de la N-II afecta molt negativament la
qualitat de vida de les persones que viuen en pobles per on travessa o passa
aquesta via.
Per tot això, entenent la importància de l’abolició del pas de camions per la
carretera Nacional II, conscients de la sinistralitat i les pèrdues humanes,
socials i econòmiques que suposa aquesta via, i davant la possibilitat del pas
d’aquesta tipologia de vehicles per l’autopista AP-7, la Plataforma Prou
Camions N-II.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
ACORD:
1. Manifestar el rebuig pel pas de camions per la N-II adherint-se al Manifest
per a la Prohibició del pas de camions per la N-II de la Plataforma Prou
Camions N-II.
2. Difondre i proposar mobilitzacions i incentivar als ciutadans del municipi a
participar a dites mobilitzacions a tal efecte.
3. Instar a la Generalitat de Catalunya a prohibir el pas de camions i vehicles de
gran tonatge per la N-II de manera immediata.
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4. Instar al Govern de l’Estat Espanyol, a través del Ministeri de Foment, que
inverteixi en infraestructures a la N-II, que eliminin els punts negres de més
sinistralitat.
5. Exigir al Govern Espanyol i a la Generalitat de Catalunya una transparència
total en la informació relativa a inversió i gestió de fons públics. En concret,
exigir informació dels convenis signats entre Foment i Abertis respecte les
indemnitzacions i la concessió de les autopistes catalanes.
6.Transmetre aquests acords de la present moció, juntament amb una
certificació literal de la seva aprovació, a la Generalitat de Catalunya, conscient
de que la competència de treure els camions de la N-II recau en aquest
organisme; al Ministeri de Foment, a efectes que en tingui constància de dita
iniciativa; a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, convidant així a tots els Ajuntaments a sumar-se a
aquesta iniciativa; i per últim, es procedirà a enviar còpia d’aquests acords a la
Plataforma
Prou
Camions
N-II,
promotora
d’aquesta
iniciativa
(proucamionsn2@gmail.com).

12.- PRECS I PREGUNTES
12.1.- El Sr. Jaume Ayats pregunta quan es realitzarà la neteja dels marges
dels camins municipals per la prevenció d’incendis.
El Sr. Josep Bosch contesta que aquest any és diferent, és la Diputació qui
contracta a l’empresa, l’ajuntament ha proposat l’empresa que ho fa cada any
però la última paraula la té la Diputació de Girona.
12.2.- El Sr. Jaume Ayats per l’import de subvenció de la Generalitat de
Catalunya per la llar d’infants acceptada en aquest Ple si la mateixa és la
totalitat a percebre o és parcial i manca un altre import.
El secretari contesta que és la totalitat de l’import a percebre pel curs 20112012.
12.3.- El Sr. Xavier Busquets pregunta sobre la reposició del paviment del camí
de Parets d’Empordà que s’està utilitzant pel transport de grava, si s’ha
demanat a l’empresa aval o fiança que cobreixin els danys al paviment.
L’Alcaldessa contesta que no s’ha previst demanar de moment cap garantia.
12.4.- El Sr. Jaume Ayats pregunta en relació a la carretera de Terradelles a
Sant Esteve de Guialbes, a can Mir, l’empresa adjudicatària del TGV varen fer
unes cunetes ben fetes, però ara s’han tapat i fan malbé la carretera, demana
alguna actuació per resoldre aquest problema.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que de forma periòdica ho arranja amb la pala
del tractor, i va passant-hi quant convé.
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12.5.- El Sr. Xavier Busquets pregunta sobre l’obligarietat de demanar llicència
d’obres pels tancats electrificats.
El Sr. Josep Bosch contesta que hi ha dos tipus de tancats els permanents i els
movibles.
El Secretari contesta que és obligatori pels permanents.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit i cinquanta 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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