ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 20 de juliol de 2009.
Inici 19,20 hores

Fi 19,50 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 DATA 21/04/09,
12/05/09, 09/06/09.
S’aproven per unanimitat les actes sense cap esmena.

2.- PROPOSTA DE MODIFICACIONS DE CRÈDITS 1/2009
Modificació de crèdits del vigent pressupost, consistents en: crear crèdits
extraordinaris mitjançant la incorporació de crèdits compromesos en la
liquidació del pressupost 2008.
Les previsions inicials del pressupost de l’exercici corrent podran ser alterades
a causa de l’aparició de necessitats que caldrà atendre, i que no poden esperar
a l’exercici següent. L’instrument pressupostari utilitzat per canalitzar les dites
alteracions és el de les modificacions de crèdit previstes en l’article 177 i 182
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals.
La justificació de les modificacions de crèdit, cal trobar-la en el concepte de la
vinculació jurídica del pressupost.
Les modificacions que incrementen el total del pressupost inicial requereixen
les mateixes formalitats que l’aprovació del pressupost inicial.
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Aquesta modificació consisteix, pressupost de despeses:
.- Incorporació romanents de crèdit:
-

09 87002 Incorporació finançament afectat: 602.512,00€

.- Crèdits extraordinaris:
-

09 512 62300 PUOSC-2008. Abastament aigua Vilademuls: 602.512,00€

Tenint en compte que l’expedient es tramita per raons de necessitat i urgència.
El Ple, per majoria absoluta, amb el vot afirmatiu dels regidors de CiU, i de IPVESQUERRA-AM, i amb l’abstenció dels regidors de ALPV, s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 1/2009.
L’expedient de modificació de crèdits 1/2009, es transcriu com segueix:
1.- CRÈDITS EXTRAORDINARIS
A.- Pressupost de despeses
Partida
09 512 62300

Denominació
PUOSC-2008. Abastament aigua Vilademuls

Import-Eur
602.512,00€

B.- Pressupost d’ingressos
2.- INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT
A.- Pressupost d’ingressos
Partida
09 87002

Denominació
Incorporació finançament afectat

Import-Eur
602.512,00€

Segon.- Acordar que es doni al present expedient la tramitació a que es
refereix l’article 169 i 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, exposar-se al públic per
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar
reclamacions davant el Ple. Considerant-se el present acord com a definitiu en
el cas de no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició pública.
3.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ
ENTRE EL DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I
PARTICIPACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT
DE VILADEMULS PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA XARXA
RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE
CATALUNYA PER COORDINACIÓ AMB PROTECCIÓ CIVIL.
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Vist el conveni de data 21/07/2008 signat per l’Ajuntament de Vilademuls i el
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, per a l’adhesió de
l’ajuntament a la xarxa rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat
de Catalunya per coordinació amb protecció civil.
El Sr. Llorenç Huguet pregunta qui portes les ràdios.
L’Alcaldessa contesta que una està a l’Ajuntament i l’altra la té el guarda de
camp Sr. Morales.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Ratificar el conveni de data 21/07/2008 signat per l’Ajuntament de
Vilademuls i el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació,
per a l’adhesió de l’ajuntament a la xarxa rescat de radiocomunicacions
d’emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb protecció civil.

4.- PROPOSTA SOBRE L’ENCÀRREC AL CONSORCI DE BENESTAR
SOCIAL DEL PLA DE L’ESTANY-BANYOLES DE L’EMISIÓ D’INFORMES
D’ARRELAMENT SOCIAL I ESTABLIMENT D’UN TEMPS MÍNIM
D’EMPADRONAMENT AL MUNCIPI.
L’article 3.1 de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya i la seva integració social, així com l’article 45 del
Reial Decret 2393/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei Orgànica 4/2000, preveuen que l’Administració pot concedir
autoritzacions de residència temporal a estrangers que es trobin a Espanya per
circumstàncies excepcionals, entre les quals es troba l’arrelament, sempre que
no hi hagi mala fe del sol·licitant.
L’article 45.2 de l’esmentat Reial Decret contempla els supòsits en què es
podrà concedir una autorització de residència per raons d’arrelament, entre els
quals es troba el següent:
“b. Als estrangers que acreditin la permanència continuada a Espanya durant
un període mínim de 3 anys, sempre que no tinguin antecedents penals a
Espanya ni al seu país d’origen, comptin amb un contracte de treball firmat pel
treballador i l’empresari en el moment de la sol·licitud la durada del qual no
sigui inferior a 1 any i bé acreditin vincles familiars amb altres estrangers
residents, bé presentin un informe que acrediti la seva inserció social emès per
l’Ajuntament en el qual tingui el seu domicili habitual.”
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I l’apartat 7è del mateix article 45 especifica que la concessió de l’autorització
de residència temporal per circumstàncies excepcionals concedida pels
supòsits d’arrelament, amb excepció de la que es concedeixi als menors
d’edat, durà aparellada una autorització de treball a Espanya durant la vigència
d’aquella.
Per la seva banda, l’article 46 del Reial Decret regula el procediment de
sol·licitud, la qual s’haurà de presentar davant l’òrgan competent per a la seva
tramitació, així com la documentació que s’hi ha d’acompanyar. I l’apartat 2n
especifica que quan l’arrelament s’acrediti mitjançant informe emès per un
ajuntament, en aquest hi haurà de constar el temps de permanència de
l’interessat en el seu domicili, els mitjans de vida amb els quals compti, el seu
grau de coneixement de les llengües que s’utilitzin, la inserció en les xarxes
socials del seu entorn, els programes d’inserció sociolaboral d’institucions
públiques o privades en els quals hagi participat i tots aquells altres extrems
que puguin servir per determinar el seu grau d’arrelament.
Vist que, tot i que l’emissió d’aquests informes no es troba compresa en les
competències pròpies dels serveis socials, tanmateix es considera que un dels
organismes adients per emetre’ls són, precisament, els serveis socials.
Vist que es considera que per emetre informe favorable d’arrelament social és
necessari que el sol·licitant porti un temps mínim empadronat al municipi en el
qual sol·liciti l’informe.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Encarregar l’emissió dels informes d’arrelament social al Consorci de
Benestar Social del Pla de l’Estany-Banyoles.
Segon.- Acordar que per a l’emissió favorable d’informes d’arrelament social
s’exigirà un temps mínim d’empadronament del sol·licitant al municipi de 6
mesos.
Tercer.- Notificar el present acord al Consorci de Benestar Social del Pla de
l’Estany-Banyoles.

5.- PROPOSTES D’URGENCIA
L’Alcaldessa sol·licita la inclusió d’un punt en l’ordre del dia, consistent en
l’aportació al servei de transport escolar no obligatori.
Els regidors acorden per unanimitat la seva incorporació.

5.1.- PROPOSTA APORTACIÓ SERVEI TRANSPORT ESCOLAR NO
OBLIGATORI
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El Departament d’Educació ha disminuït l’aportació que feia des de fa anys per
al transport no obligatori i la previsió de cares als pròxims cursos és que
aquesta partida quedi congelada.
La comarca del Pla de l’Estany té unes tipologies d’alumnes que utilitzen el
transport no obligatori molt concretes, per la qual cosa es creu convenient
trobar una manera conjunta per sufragar aquest servei de transport.
El finançament anirà a càrrec del departament d’Educació, el Consell Comarcal
i els ajuntaments de la comarca que tenen alumnes amb transport no obligatori
i els tres ajuntaments de la comarca que no tenen escola de primària, però que
els seus alumnes són usuaris de transport.
El Sr. Llorenç Huguet manifesta que no és obligatori el transport dins del
municipi.
L’Alcaldessa contesta que el cost d’aquest servei hauria de assumir-lo en part
les famílies que l’utilitzen, i les institucions seguir ajudant-hi. Però aquest any
s’hauria de signar el conveni.
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb els ajuntaments de la
comarca per al finançament del transport escolar no obligatori
Segon.- Aprovar l’aportació de l’Ajuntament, per un import 960,00 euros,
corresponent a la part cofinançada de transport escolar no obligatori, curs
2009-2010.

6.- MOCIONS I PROPOSICIONS
6.1.- PROPOSTA DE MOCIÓ SOBRE EL SERVEI DE CORREUS A
VILADEMULS
Moció per demanar millores en el servei de Correus de Vilademuls que
presenten els regidors dels diferents grups polítics de l’ajuntament de
Vilademuls, al Ple de la Corporació
MOCIÓ
.
El servei de Correus a Vilademuls ha sofert, en els últims anys, en el sector que
reparteix el Senyor Antonio Molina Camacho un greu deteriorament: el servei
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no es fa diàriament, a molts llocs un cop per setmana ,ocasionant retards en la
rebuda de la correspondència, que “s’extravia” i no arriba mai, que perjudica
enormement a tots els ciutadans i especialment a les diferents empreses .No
es lliuren els certificats a les cases quant es sap sobradament que sempre hi
ha alguna persona .No es compleix l’horari, de 9.30 a 10 del matí, perquè els
nostres ciutadans puguin recollir els certificats, a l’Ajuntament, ocasionant
seriosos problemes ja que es desplacen per res, perdent temps i hores de
feina. Alguns dies, pocs però alguns, no apareix el carter, no truca , i si se’l
truca des de l’Ajuntament l’excusa es sempre “tinc avaria al cotxe” “no em trobo
be” .
Correus hauria de ser un servei ràpid i eficaç i on es garantís el repartiment
amb rapidesa de tota la correspondència.
En relació als antecedents exposat, i recollint les queixes reiterades de tots els
ciutadans afectats, els grups polítics d’aquest Ajuntament proposem al Ple
l’adopció dels següents acords:
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Mostrar el rebuig de l’ajuntament de Vilademuls pel mal funcionament
de correus en les zones on reparteix el Senyor Antonio Molina Camacho.
Segon.- Demanar al Senyor Josep Palencia, que prengui les mesures que
siguin necessàries per tal que a Vilademuls es garanteixi un servei de Correus
eficient.
Tercer.- Comunicar aquest acord a Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
S.A. a Girona.
6.2.- PROPOSTA DE MOCIÓ SOBRE LA SITIUACIÓ DE LA PAGESIA
PROFESSIONAL CATALANA DE LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA
El sector agropecuari català arrossega un conjunt de dèficits estructurals que el
mantenen en general entre els sectors més febles de l’economia catalana:
explotacions agràries de dimensió econòmica reduïda, envelliment de la mà
d’obra amb un baix relleu generacional, un nivell d’instrucció deficient i poca
capacitat per assolir valor afegit en les seves produccions.
Els darrers anys la situació econòmica de la pagesia professional ha portat al
límit de la viabilitat moltes explotacions agràries catalanes, com a conseqüència
d’uns preus percebuts pels productors en regressió o poc remuneradors en
bona part de les orientacions productives, d’un notable encariment dels costos
de producció i d’una continua disminució del suport directe a les rendes de la
política agrària comuna. Tot això s’ha vist reflectit en una evolució negativa a
Catalunya de l’ocupació agrària, de l’afiliació a la Seguretat Social de la mà
d’obra familiar i del nombre d’explotacions agràries; així com en la recessió del
sector agropecuari, que ja acumula vuit trimestres consecutius de PIB agrari
català negatiu, o en els darrers anys un Valor Afegit Brut (VAB) per ocupat
agrari que ha passat de ser el 67,5% del VAB per ocupat del conjunt de
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l’economia catalana a tan sols el 57,4%, o la disminució en els darrers anys, a
preus constants, d’un 33% de l’anomenada renda agrària.
En l’actual context de crisi econòmica general les explotacions agràries
catalanes també s’han vist immerses en les dificultats derivades de l’accés al
finançament i de la comercialització de les produccions.
Donada la preocupant situació descrita del sector agropecuari i de la pagesia
professional en la qual es sustenta, així com dels reptes als que ha de fer front
derivats de la internacionalització de l’economia; i donada la seva importància
per a l’economia de les zones rurals i periurbanes de Catalunya, així com per a
la cohesió econòmica i social i per a la preservació del medi ambient, del
paisatge i la cultura del conjunt de Catalunya,
El Ple, amb assistència de tots els membres de dret, per unanimitat, acorda:
1.- Instar al President del Parlament de Catalunya per a que doni trasllat als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya el suport d’aquesta corporació
local a que es celebri, el més aviat possible, un debat monogràfic al Parlament
de Catalunya sobre la situació del sector agropecuari i la pagesia professionals
catalana.
2.- Comunicar l’adopció de la present moció al Molt Honorable President del
Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n de Barcelona, codi postal:
08003) i al Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
(Avinguda Francesc Cambó, 14 3r B de Barcelona, codi postal: 08003).

6.2.- PROPOSTA DE MOCIÓ SOBRE EL CORRELLENGUA 2009
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i
comunitàries.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori,
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la consolidació que després de deu anys s'està assolint la iniciativa cívica
del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals,
associacions i societat civil en general.
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Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi.
L’Alcaldessa pregunta als regidors si són favorables a atorgar un ajut econòmic
al correllengua.
El Sr. Llorenç Huguet justifica el vot del grup manifestant que no tenen
coneixement dels números de l’ajuntament, no pintem res en el moment de fer
el pressupost i ara es demana si s’ha de fer una aportació econòmica.
L’Alcaldessa contesta que aquest any s’està realitzant una contenció en la
despesa, s’ha deixat de publicar anuncis a les revistes, i s’han limitat les
subvencions a institucions sense ànim de lucre. Existeix el compromís de que
seran rebutjades les peticions d’ajuts que vinguin en el mateix sentit de la
present.
El Ple, per majoria absoluta, amb el vot afirmatiu dels regidors de CiU, i de IPVESQUERRA-AM, i amb l’abstenció dels regidors de ALPV, s’acorda:
Primer.- Donar suport al Correllengua 2009 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en
organitzar el Correllengua i aportar la infrastructura i l’ajuda necessària per al
bon desenvolupament de les activitats programades.
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta corporació.
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la
Coordinadora d’Associacions per la Llengua i encaminades a facilitar
l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, i especialment
entre la població nouvinguda.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer Sta. Perpètua, 15
baixos 08012 de Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel
municipi.

7.- PRECS I PREGUNTES
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7.1.- El Sr. Llorenç Huguet manifesta que voldrien tres aclariments del punt 6,
de precs i preguntes de la Sessió Ordinària de la Junta de Govern Local del
16/06/2009,
a) En el punt 6.1 el Sr. Jordi Ginabreda exposa la necessitat d’arranjar el
campanar de l’església de Sant Esteve de Guialbes, i l’Alcaldessa
respon que ja es pot avisar el paleta. Quin paleta s’avisarà, amb quin
pressupost, de quina partida sortirà i que farà si no hi ha projecte.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que com a conseqüència de la instal·lació
de la xarxa wifi hi ha quedat un forat i s’ha de tapar. Per tant es un petit
arreglo per el que no cal pressupost ni menys projecte.
b) En el punt 6.4 el Sr. Narcís Martí demana que es llegeixin les atribucions
i el nom del regidor de les diferents àrees o regidories. Només es
llegeixen les àrees o regidories, perquè no es llegeixen les atribucions?.
Aquesta informació ja es en mans del Sr. Narcís Martí, Ple de
Constitució de l’Ajuntament de 10 de juliol de 2007, hi ha hagut algun
problema de competències perquè trobi necessari llegir-ho en una Junta
de Govern?
L’Alcaldessa contesta que no hi ha hagut problemes de competències,
simplement es va llegir per la nova incorporació al govern del Sr. Jordi
Ginabreda.
c) En el punt 6.5 es torna a demostrar que el projecte de la guarderia era
un desastre, i a vegades seria millor encarregar aquests projectes
complexos a arquitectes més qualificats que els del Consell Comarcal.
Nosaltres preferim que es puguin obrir les finestres per poder ventilar bé.
7.2.- El Sr. Llorenç Huguet recorda que en el Ple Ordinari de 21 d’abril de 2009,
en el torn de precs i preguntes vam demanar al Sr. Josep Bosch sobre el tema
que en algunes analítiques de l’aigua potable sortien algun asterisc que
indicaven que el laboratori no estava acreditat per l’ENAC. Encara no tenim
resposta.
El Sr. Josep Bosch contesta que va parlar amb l’empresa que realitza les
analítiques i van contestar que no hi havia problema, ells estan acreditats però
no passen totes les analítiques per l’ENAC. Estem mirant altres empreses,
demanant pressupostos.
7.3.- No ens arriben els Decrets d’Alcaldia, per quin mitjà els hem de
demanar?.
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El secretari manifesta que tots els decrets estan ressenyats en les actes de la
junta de govern local.
7.4.- El Sr. Llorenç Huguet manifesta que en la pàgina web de l’Ajuntament surt
que l’ADF té en lloguer pels seus socis diverses eines, nosaltres creiem que
cobrant subvencions de l’Ajuntament i de la Generalitat, aquestes eines haurien
d’estar a disposició de tots els veïns del municipi, siguin socis o no de l’ADF,
encara que es pugui diferenciar una mica els preus entre els un i altres. En
definitiva tots faran una feina pel municipi.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que és un incentiu per ser soci de l’ADF. Està
conforme de que les eines les pugui utilitzar tothom. La gent s’hauria de fer
com a mínim voluntària de l’ADF.
7.5.- El Sr. Llorenç Huguet manifesta que no entenem perquè no està penjat en
la pàgina web de l’Ajuntament el Pla Director de l’Aigua, ja que disposa
d’informació que els veïns tenen dret a consultar.
La Sra. Irene Mesas pren nota per sol.licionar-ho.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit del vespre menys 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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