ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 20 de gener de 2009.
Inici 20,10 hores

Fi 21,10 hores

Assistents: Dolors Rovirola Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí Burch, regidor
Irene Mesas Martínez, regidora
Josep Bosch Bardera, regidor
Lourdes Guitart Romans, regidora
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 DATA 21/10/2008 i
23/12/2008.
S’aproven per unanimitat sense cap esmena

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE VILADEMULS I DE
SANT JULIÀ DE RAMIS.
Vista l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Vilademuls i de Sant Julià de Ramis de data 02 de desembre de 2008.
El Decret 244/2007 regula el procediment de delimitació dels termes
municipals,
Article 31
Acta de delimitació
31.1 El secretari de l'ens local afectat o, si s'escau, els secretaris de
les corporacions afectades, conjuntament, han d'aixecar acta de les
operacions de delimitació, la qual ha de reflectir l'acord adoptat i, si
s'escau, la disconformitat, els punts de desacord i les incidències que
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s'hagin pogut produir.
31.2 S'han de fer tants exemplars de l'acta i dels documents que
l'acompanyen com entitats locals assisteixen a l'operació i, a més, un
exemplar per al Departament de Governació i Administracions Públiques i un
altre per a l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Cada exemplar l'han de
signar tots els assistents a l'operació, i s'ha de lliurar en el mateix acte
a cada representació.
31.3 L'acta corresponent a les operacions de delimitació, amb els documents
complementaris, s'ha de sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal
que n'acordin l'aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre
legal dels seus membres, en el termini màxim de tres mesos comptadors a
partir de la data de les operacions de delimitació.
31.4 La manca d'aprovació de l'acta pel ple dels ens locals dins el termini
previst en l'apartat anterior suposa la disconformitat de l'ajuntament amb
la delimitació practicada. En aquest supòsit, el secretari de l'ens local ha
d'emetre un certificat sobre aquest extrem i trametre'l, juntament amb la
documentació acreditativa de la delimitació defensada per l'ajuntament, a la
Direcció General d'Administració Local, dins els quinze dies següents al de
la finalització del termini en el qual s'havia d'aprovar. Transcorregut
aquest termini sense que s'hagi aportat la documentació, prosseguirà la
tramitació de l'expedient.
31.5 En el cas que hi hagi desacord, els ajuntaments han d'aportar tota la
documentació acreditativa de la delimitació proposada.
31.6 Quan la comissió de delimitació municipal comparegui en les operacions
de delimitació, però no signi l'acta, es continuarà amb la tramitació de
l'expedient.
Article 32
Resolució
32.1 En el cas que tots els acords siguin favorables a la delimitació
proposada en l'acta, el Departament de Governació i Administracions
Públiques ha de publicar la delimitació acordada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de la
recepció dels acords.
32.2 Quan hi hagi desacord entre els ajuntaments, la Direcció General
d'Administració Local ha d'elaborar un informe proposta sobre les diverses
propostes de delimitació que sotmetrà a l'informe de la Comissió de
Delimitació Territorial i al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.
32.3 Correspon a la persona titular del Departament de Governació i
Administracions Públiques resoldre la delimitació en el termini màxim de sis
mesos, a comptar de l'entrada de l'expedient en el Departament de Governació
i Administracions Públiques. La resolució s'ha de publicar al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya. La manca de resolució en el termini abans
esmentat produeix efectes estimatoris de la delimitació proposada, sempre
que els informes de la Comissió de Delimitació Territorial i la Comissió
Jurídica Assessora siguin favorables. En cas contrari, s'entén desestimada.

El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
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Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Vilademuls i de Sant Julià de Ramis de data 02 desembre de
2008.
3.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
No se’n formulen.
4.- MOCIONS I PROPOSICIONS
4.1.- PROPOSTA DE MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE LA SARDANA
COM A “DANSA NACIONAL DE CATALUNYA”.
Atès que la sardana, com a expressió popular de la identitat catalana, té un
arrelament al Principal de Catalunya.
Atès que de la sardana se n’extreuen un seguit de valors democràtics i a favor
dels drets humans defensats pel conjunt de la ciutadania, com ara la tolerància,
la integració, la igualtat, la germanor i la solidaritat. Tot, des d’una perspectiva
intergeneracional, de defensa de la igualtat de drets home-dona i sense
distinció de classe social i ètnia.
Atès que, a nivell popular, es reconeix la sardana, i el moviment social que la
promou, la seva tasca en pro de la democràcia i la considera com un element
de vertebració.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Demanar formalment al Parlament de Catalunya i als diputats que en
formen part que es declari la sardana com a “dansa nacional de Catalunya”.

5.- PRECS I PREGUNTES
5.1.- El Sr. Llorenç Huguet manifesta que 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 en 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.
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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, AIPV, estalviarà 60 euros al Consistori excusant la
nostra assistència.
L’Alcaldessa contesta que un Ple cada tres mesos es fa des de fa temps.
L’equip de govern es reuneix cada setmana. Puc entendre que voleu intervenir
en la gestió municipal, ens ho estem plantejant. No es perden diners perquè el
dimarts de cada setmana ens reunim, i pel secretari és jornada laboral. S’és
alcaldessa i regidor tot el temps, no només durant el Ple. S’ha de venir a
solucionar problemes no a fer només oposició. Els temes es discuteixen també
en la Junta de Govern Local.
El Sr. Llorenç Huguet contesta que les comissions de govern també durant poc
temps.
La Sra. Irene Mesas manifesta que els temes de l’ordre del dia de la junta de
govern han estat estudiats prèviament per l’equip de govern.
5.2.- L’Alcaldessa manifesta que s’ha presentat al Fons Estatal d’Inversió Local
l’obra d’enllumenat del nucli de Sant Esteve de Guialbes.
5.3.- S’ha convocat els veïns dels diferents nuclis en dies diferents per debatre
diferents temes que interessen, com poden ser les obres a incloure en el
pressupost.
La Sra. Dolors Pagès informa que la gent li ha comentat que no sap el motiu de
la reunió, fan conjectures.
L’Alcaldessa contesta que no s’ha especificat tema a debatre per no limitar el
debat.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les nou del vespre i deu
minuts, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la
Corporació, n’estenc la present acta.
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