ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 23 de desembre de 2008.
Inici 13 hores

Fi 13,10 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

Essent l’una del migdia, 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 LES OPERACIONS DE
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE VILADEMULS I DE
NAVATA.
Vista l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Vilademuls i de Navata de data 15 d’octubre 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
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:
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Vilademuls i de Navata de data 15 d’octubre de 2008.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE VILADEMULS I DE
PONTÓS.
Vista l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Vilademuls i de Pontós de data 22 d’octubre 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
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:
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Vilademuls i de Pontós de data 22 d’octubre de 2008.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE VILADEMULS I DE
CABANELLES.
Vista l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Vilademuls i de Cabanelles de data 22 d’octubre 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
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

Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Vilademuls i de Cabanelles de data 22 d’octubre de 2008.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE VILADEMULS I DE
CORNELLÀ DEL TERRI.
Vista l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Vilademuls i de Cornellà del Terri de data 27 d’octubre 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
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
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes
municipals de Vilademuls i de Cornellà del Terri de data 27 d’octubre de 2008.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són l’una del migdia i deu minuts,
la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la Corporació,
n’estenc la present acta.

