ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 19 d’octubre de 2010.
Inici 20,05 hores

Fi 20,45 hores

Assistents: Dolors Rovirola Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí Burch, regidor
Irene Mesas Martínez, regidora
Josep Bosch Bardera, regidor
Jordi Ginabreda Felip, regidor
Llorenç Huguet Gené, regidor
Dolors Pagès Puignau, regidora

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 DATES 22/07/2010 i
05/10/2010
S’aproven per unanimitat les actes sense cap esmena.

2.- PROPOSTA DE SUBSCRIPCIÓ D’UN CONVENI AMB L’AJUNTAMENT
DE BANYOLES
Vista la proposta de conveni per a la delegació i encàrrec de la gestió del
registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial,
I.- Que en virtut de conveni signat en data 14 de juliol de 2008 el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany encarrega a l’Ajuntament de Banyoles la gestió de
les tasques i actuacions materials previstes en el conveni que aquella
administració havia subscrit amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge
en relació amb l’Oficina comarcal d’Habitatge.
II.- Que en data 6 de maig de 2010 es signa el conveni de col·laboració entre el
Departament de Medi Ambient i l’Ajuntament de Banyoles relatiu a l’oficina
Local d’habitatge d’àmbit comarcal per donar servei al Pla de l’Estany amb la
finalitat de facilitar la proximitat a la ciutadania de les gestions i serveis relatius
a l’habitatge en el marc del Pla pel Dret a l’Habitatge 2009-2012.
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Que l’Ajuntament de Banyoles, en conseqüència, disposa d’una Oficina
d’habitatge que dona servei a tota la Comarca del Pla de l’Estany.
II.- Que per tal de fer efectius els drets en l'àmbit de l'habitatge proclamats a
l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, tot donant compliment al
mandat contingut a l'article 47, el Parlament de Catalunya, en ús de les
competències contingudes a l'article 137 d'aquest Estatut, va aprovar la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, la Disposició Addicional
dissetena de la qual, encomana al Govern la posada en funcionament del
Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial, per mitjà de
l'aprovació del Reglament corresponent, establert al seu article 92.
Que l’Ajuntament de Banyoles i l’Ajuntament de Vilademuls volen establir els
vincles de col·laboració necessaris per garantir una correcta gestió del Registre
de Sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial, d’acord amb el Decret
106/2009 de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants
d'habitatges amb protecció oficial i els procediments d'adjudicació dels
habitatges amb protecció oficial.
Que l'oficina local d'habitatge d’àmbit comarcal proposa la signatura de
convenis de col·laboració per la gestió de l'aplicació informàtica i procediment
del Registre de Sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial.
En base a aquest plantejament, i en compliment de l'article 15 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, ambdues parts consideren necessari
formalitzar els acords mitjançant un conveni d'encàrrec de gestió pel qual
s'estableixin els vincles de col·laboració necessaris per garantir una correcta
gestió de les competències municipals en l'àmbit de la gestió del Registre de
Sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
ACORDS:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Banyoles i l’Ajuntament de
Vilademuls per la gestió del Registre de Sol·licitants d’habitatges amb protecció
oficial.
Segon.- Facultar a l’Alcaldessa per la signatura del conveni i portar a terme
aquest acord.
Tercer.- Designar a l’alcaldessa com a representant per a resoldre de comú
acord tot el no previst en aquest conveni.

3.- PROPOSTA DE SUBSCRIPCIÓ D’UN CONVENI DE COL.LABORACIÓ
ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I
PARTICIPACIÓ I L’AJUNTAMENT DE VILADEMULS
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Vist el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació i l’Ajuntament de Vilademuls per tal de fixar mitjans
electrònics com a referents en les comunicacions Cecat-Ens Locals.
El CECAT, segons l’article 71 del Decret 243/2007, de 6 de novembre,
d’estructura del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació té
entre altres funcions la de notificar l’activació i desactivació dels plans
d’emergència especial i del Pla d’emergència territorial de Catalunya als
organismes que aquests documents prevegin, així com facilitar informació a les
autoritats i als grups actuants i entitats que gestionen l’emergència.
L’objecte del conveni es l’establir el correu electrònic com a mitjà preferent de
comunicació entre el CECAT i l’Ajuntament.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Subscriure el conveni de col·laboració entre el Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i l’Ajuntament de Vilademuls per
tal de fixar mitjans electrònics com a referents en les comunicacions Cecat-Ens
Locals.
Segon.- Facultar a l’Alcaldessa per la signatura del conveni.

4.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA
REGULADORA DE LA TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES

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.
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 la següent ordenança fiscal, Taxa recollida residus: és modifica la
quota tributària a 100,00€. Amb un augment del 2,00%.
Vist l’estudi econòmic del servei de gestió de residus efectuat pel Consell
Comarcal del Pla de l’Estany.
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El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per majoria absoluta, amb el
vot afirmatiu dels regidors de CiU i de IPV-ESQUERRA-AM, i amb l’abstenció
dels regidors de AIPV, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 6 de l’ordenança
reguladora de la taxa de recollida de residus,
“Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat d’habitatge o local,
siguin o no habitats o ocupats, sempre que siguin susceptibles de ser-ho.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent a la recollida domèstica: 100,00€.
3.- Les quotes fixades en la tarifa tenen caràcter irreduïble i corresponen a una
anualitat.”
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 1 de gener de
2011 i regirà mentre no se n’acordi la modificació o derogació.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ÚS DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
PER A LA CELEBRACIÓ DE MATRIMONIS CIVILS
Vista l’ordenança reguladora de la taxa per l’ús dels equipaments municipals per
a la celebració de matrimonis civils.
El fet imposable és l'ús o aprofitament amb caràcter privatiu d’estances
municipals, entre aquestes la Sala de Plens, per a la celebració de matrimonis
civils.
La proposta redactada pel secretari i presentada al Ple contempla la percepció
d’una taxa pels matrimonis de persones empadronades o residents al municipi, el
Sr. Llorenç Huguet manifesta que els residents o empadronats haurien d’estar
exempts, al ser contribuents.
L’Alcaldessa contesta que la proposta de la taxa ha tingut l’assessorament del
secretari i ha aconsellat aquesta redacció.
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Una vegada debatut pels membres del Ple s’acorda modificar la proposta de
quota de la taxa i establir el següent:
“Article 6è. Quota tributària
La quota tributària serà de: 100,00€ per matrimoni
Si els contraents estan empadronats a Vilademuls amb dos anys d’antiguitat, o residents en el municipi,
se’ls eximirà del pagament d’aquesta taxa.”

El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’establiment d’una taxa per l’ús dels
equipaments municipals per a la celebració de matrimonis civils, de conformitat
amb l’ordenança que s’acompanya com a document adjunt.
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 de l’ordenança i es faculta a la Sra.
Alcaldessa tan àmpliament com en dret sigui menester per l’execució del present
acord.
L’Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2011 i regirà mentre no
se n’acordi la modificació o derogació.

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA
MUNICIPAL DE VILADEMULS, TRANSCAT

DE

PROTECCIÓ

CIVIL

Atès que aquesta corporació ha redactat els següents manuals d’actuació, per
transport de mercaderies perilloses.
Per la seva vigència s’ha de demanar la homologació per part de la Comissió
de Protecció Civil de Catalunya.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el manual d’actuació, transport de mercaderies perilloses
(transcat).
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Segon.- Que els esmentats acords siguin exposats al públic pel termini de vint
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.
Tercer.- Enviar quatre còpies dels manuals d’actuació a la Delegació Territorial
del Govern de la Generalitat de Catalunya a Girona, perquè la Comissió de
Protecció Civil de Catalunya els homologui.

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA TAXA PER APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, A FAVOR D’EMPRESES
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS
GENERAL.
Vista l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del
domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general.
L’objecte de l’ordenança es establir una taxa per les empreses que presten
serveis de telefonia mòbil.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per majoria absoluta, amb el
vot afirmatiu dels regidors de CiU i de IPV-ESQUERRA-AM, i amb l’abstenció
dels regidors de AIPV, s’acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’establiment d’una taxa per aprofitament
especial del domini públic municipal, a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments d’interès general, de conformitat amb l’ordenança
que s’acompanya com a document adjunt.
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 de l’ordenança i es faculta a la Sra.
Alcaldessa tan àmpliament com en dret sigui menester per l’execució del present
acord.
L’Ordenança Fiscal entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2011 i regirà mentre no
se n’acordi la modificació o derogació.

8.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
No se’n formulen.
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9.- MOCIONS I PROPOSICIONS
El Sr. Llorenç Huguet manifesta que en l’últim Ple ordinari vàrem sol·licitar el
redactat d’una moció de queixa contra la Generalitat i el “Ministerio de Obras
Públicas” per tal de queixar-nos de l’estat en que ha quedat la A-II desprès de
l’aturada de les obres. Ara a part de perillosa, és més lenta que abans, i així
estarem com a mínim un parell d’anys.
L’Alcaldessa contesta que la farem, el dimarts de la propera setmana està
prevista una reunió amb la cap d’obres, per restituir les obres, dins del possible,
en el seu estat anterior, donat que no se sap quan aquelles continuaran.

10.- PRECS I PREGUNTES
10.1.- El Sr. Llorenç Huguet manifesta que segons l’acta de la Junta de Govern
Local de data 11 d’agost de 2010, s’aprova el pagament d’una factura a
Genimar S.L. amb concepte carrera de karts, per un import de 1.035,00€. Això
és el que va costar que quatre joves del municipi fessin una activitat
organitzada pels Mulats?. Volem la factura i l’assentament de caixa de l’import
aportat per la gent de fora?.
La Sra. Irene Mesas contesta que el cost per l’Ajuntament va ser de 335,00€.
La resta, 700,00€, va ser sufragat per la totalitat dels participants de la cursa de
karts. El cost de cada participant de fora del municipi va ser de 40,00€, i els
Mulats varen pagar 20,00€. La partida de joventut del pressupost de
l’Ajuntament va sufragar la resta.
El Sr. Llorenç Huguet afegeix que l’Ajuntament no pot pagar 1.035,00€, la gent
de fora ha de pagar directament a l’empresa. És lògic que la partida de joventut
pagui l’activitat dels Mulats, i la gent de fora directament a l’empresa.
La Sra. Irene Mesas va contestar que tant el dinamitzador juvenil municipal
com el tècnic de Joventut del Consell Comarcal aconsellen fer-ho d’aquesta
manera tal com es fa a la resta de municipis de la comarca.
10.2.- El Sr. Llorenç Huguet manifesta que en la Junta de Govern Local de 23
de setembre de 2010, el Sr. Narcís Martí explica que el preu del menjador de
l’escola puja 50 cèntims d’euro, és una pujada del 10%, perquè fins ara no es
tenia en compte el preu de la cuinera, sembla una excusa dolenta, ja que fa
molts anys que l’Ajuntament paga el sou a la cuinera. A més no trobem
raonable que s’incrementi el preu del dinar i es redueixi el servei, ara no es
dona esmorzar els nens com es feia en els últims anys. També es perd amb
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bons hàbits en la mainada, ja que abans tenien un esmorzar sa (fruita i pa) i ara
cadascú es porta el que vol, augmentant el consum de productes industrials. És
tracta d’un servei públic que no ha de guanyar diners.
El Sr. Narcís Martí contesta que va ser el Consell Escolar qui va decidir reduir
el servei. La cuinera és personal de l’Ajuntament i el seu salari està dins de la
partida de personal, l’introduir el sou de la cuinera dins de les despeses del
menjador ha comportat un augment del cost del servei; efectivament es podia
haver fet abans. És el servei de menjador més barat de la comarca. Dins de les
despeses també s’ha de tenir en compte la neteja del CEIP.
10.3.- El Sr. Llorenç Huguet manifesta que en la Junta de Govern Local de data
23 de setembre de 2010, la Sra. Irene Mesas agafa una posició molt ferma pel
tancament de Modular GRC Systems. Es molt estrany que sigui l’única regidora
d’aquest Ajuntament amb aquesta postura radical, sembla que sigui per revenja
personal o familiar, i més quan desprès diu que “...es conscient que en virtut
d’una nova normativa urbanística, es podrien autoritzar determinades activitats
incloses les que actualment s’estan desenvolupant en les naus del Mas Pla...”.
D’altra banda llegida la sentència, i en això la nostra regidora com advocada
n’ha d’entendre, el jutge no demana el tancament de l’activitat, si no que es
limita a dir que es incompatible amb el planejament urbanístic.
No trobaríem raonable que amb l’única oposició d’aquesta regidora es
confirmes el tancament d’aquestes activitats, quan ja s’havia determinat que
s’esperaria el nou POUM, que de fet no pot trigar gaire, per veure si aquestes
activitats són compatibles amb el nou planejament urbanístic.
La Sra. Irene Mesas contesta que en moltes ocasions al tenir estudis de dret
explica la seva preocupació sobre les responsabilitats que pot comportar pels
membres del govern local el no executar una sentència ferma, i no les vol
assumir. La decisió va ser conjunta amb els membres de la Junta de Govern
Local, no és un acord individual. Voldria que els membres de la Junta es
manifestessin sobre el quòrum que es va adoptar aquest acord. La redacció del
POUM és molt lenta, molt més de les previsions inicials.
L’Alcaldessa afegeix que la sentència sobre Modular encara no s’ha notificat, la
sentència ferma és la del magatzem. S’actuarà en el moment que la sentència
sigui ferma.
La Sra. Dolors Pagès manifesta que és curiós que els membres de Ca l’Ayats
tinguin un poder especial en aquest Ajuntament.
El Sr. Llorenç Huguet manifesta que no comparteix la postura de l’equip de
govern, sense cap denúncia de veïns, l’Ajuntament actuï d’aquesta manera. Hi
ha Ajuntaments en similar situació no actuen de la mateixa forma, encara que
estiguin funcionament durant molt de temps.
L’Alcaldessa contesta que una vegada aprovat el POUM, si la normativa ho
permet, es respectaran aquestes activitats.
La Sra. Dolors Pagès manifesta que hi ha coses que estan més malament.
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El Sr. Jordi Ginabreda manifesta que el dia que es va adoptar aquest acord no
hi estava present a la Junta de Govern Local, en altres Juntes s’ha posicionat,
que es pot esperar, amb el mateix criteri que en Llorenç Huguet.
La Sra. Irene Mesas contesta que en Jordi Ginabreda té veu però no té vot a la
Junta de Govern Local.
10.4.- El Sr. Llorenç Huguet manifesta que en la Junta de Govern Local
s’acorda un canvi de destí d’una subvenció que afectava a l’obra “Ordenació
del nucli de l’església de Terradelles”. Quan es farà aquesta obra?. Com es que
amb el temps que porta aquesta obra en l’agenda de l’Ajuntament no es pugui
fer l’adjudicació a temps, i en canvi una obra com la reforma de l’escola amb
dos dies s’ha aprovat, demanat subvenció i adjudicat?.
L’Alcaldessa contesta que s’ha de signar un conveni amb el Bisbat de Girona i
aquest fet no arriba, per motius de disponibilitat de la persona encarregada del
Bisbat.
El Sr. Narcís Martí contesta que el projecte d’ampliació de l’escola fa un any i
mig que s’està treballant-hi.
10.5.- La Sra. Dolors Pagès pregunta com està la redacció del POUM.
L’Alcaldessa contesta que falta la normativa escrita, està bastant avançat.
El Sr. Jordi Ginabreda proposa que els regidors de l’oposició puguin assistir a
les reunions amb el tècnic, donat que afecta a tots i poden realitzar aportacions.
El Sr. Narcís Martí contesta que ja es donarà aquesta possibilitat.
10.6.- La Sra. Irene Mesas pregunta al Sr. Jordi Ginabreda si està més còmode
en el cantó de l’equip de govern o en l’altre?.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que en el moment que va accedir al càrrec de
regidor, fa dos anys, l’Alcaldessa i la Sra. Irene Mesas li varen marcar les
directrius. Ell dirà la seva opinió sobre els assumptes de l’Ajuntament, i votarà
en el Ple el que s’ha quedat prèviament, si no està d’acord ho dirà.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són tres 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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