ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 26 de febrer de 2010.
Inici 13,45 hores

Fi 14,10 hores

Assistents: Dolors Rovirola Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí Burch, regidor
Josep Bosch Bardera, regidor
Jordi Ginabreda Felip, regidor
Llorenç Huguet Gené, regidor
Dolors Pagès Puignau, regidora
Excusa la seva assistència per maternitat la Sra. Irene Mesas Martínez,
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 INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE
LA CORPORACIÓ ANY 2010, I DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT.
ANTECEDENTS:
L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2010.
L’interventor-secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET:
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2
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a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària.
DEBAT:
El Sr. Llorenç Huguet manifesta que manca en el pressupost de despeses la
partida de neteja ajuntament, CEIP i Llar infants, que segons la comptabilitat de
l’any 2009 la despesa previsible és de 12.000,00€.
Prèvia consulta al secretari i debat entre els regidors s’acorda ajustar el
pressupost per incloure la partida de despeses de neteja ajuntament, CEIP i
Llar infants. També, hauria d’ajustar la partida de retribucions de càrrecs
electes, la subvenció càrrecs electes i aportació càrrec electe. Es decideix
suprimir la partida d’inversions reals, societat de la informació.
El Ple, per majoria absoluta, amb el vot afirmatiu dels regidors de CiU, i de IPVESQUERRA-AM, i amb el vot negatiu dels regidors de AIPV, s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost general d’aquesta Corporació per
a l’exercici dos mil deu, i les bases d’execució, segons l’expedient que es
presenta, el resum del qual per capítols és el següent:
Pressupost General de l’Ajuntament de Vilademuls, exercici 2010.

INGRESSOS

2010

Cap. I Impos. Direc.
Cap. II Impost. Indirec.
Cap. III Taxes i altres
Cap. IV Transf. Corren.
Cap. V Ingressos Patr.

153.938,40
40.484,47
128.048,92
316.791,52
6.065,00

Total ingressos corrents

645.328,31

Cap. VII Trans. De Cap.
Cap. IX Pass. Financers

0,00
0,00

Total Capítol VII+IX

0,00

TOTAL INGRESSOS

645.328,31€

DESPESES
Cap I Desp. Personal
Cap II Desp. Corrents
Cap III Desp. Financeres
Cap. IV Tranf. Corrents

115.321,46
243.316,59
17.900,00
153.411,45
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Cap IX Passius Finan.

59.641,29

Total desp. Ordinàries

589.590,79

Cap VI Inversions Reals
Cap VII Tranf. Capital

55.737,52
0,00

Total capítols VI+VII

55.737,52

TOTAL DE DESPESES

645.328,31€

Plantilla de personal per a l’exercici pressupostari 2010.
Havent donat compte de la plantilla de personal de la Corporació, elaborada en
compliment del que disposa l’article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, el Ple de
l’Ajuntament, amb el vot per majoria absoluta, i per tant, amb la majoria exigida
que es preveu a l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, acorda:
Segon.- Aprovar la plantilla de personal al servei d’aquesta Corporació que
comprèn els llocs reservats a funcionaris i laborals, que figura inclosa en el
pressupost i que es relaciona a continuació.
Plantilla
Funcionaris de carrera.
Nom del lloc de treball
Places/nombre
Secretaria-Intervenció
1
Tècnic de l’adm. Especial
1
Auxiliar-administratiu
1

Vacants
si
no
no

Personal Laboral.
Nom del lloc de treball
Operari serv. Múltiples
Servei menjador

Vacants
no
no

Places/nombre
1
1

Grup
A
A
D

Grup Jornada
E
completa
E
completa

Tercer.- Publicar al tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la plantilla íntegra de
la Corporació, i trametre una còpia certificada de la plantilla a la subdirecció
General de la Funció Pública Local del Ministeri d’Administracions Públiques, i
a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat.
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Quart.- Exposar al públic per un termini de 15 dies hàbils, previ anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, el
Pressupost General i la Plantilla íntegra de la Corporació, i posant a disposició
del públic la corresponent documentació per poder examinar-la, i presentar
reclamacions davant el Ple.

2.- PROPOSTA PER CONCÓRRER A LA CONVOCATÒRIA PER ATORGAR
COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS
PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES.
Vist el Decret 69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals.
Vista la Resolució GAP/8/2010, de 5 de gener, de convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2010.
De conformitat a l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
S’exposa que l’augment de dedicació parcial del 40% del càrrec al 75% del
càrrec és perquè l’Ajuntament no tingui cap cost. S’ha pogut constatar que la
subvenció no cobreix la totalitat del cost, la Seguretat Social a càrrec de
l’empresa és una despesa que ha d’assumir la corporació. Amb la dedicació del
75% del càrrec el regidor beneficiat, Sr. Narcís Martí realitzarà una aportació
voluntària del cost que assumeix l’ajuntament.
El Ple, per majoria simple, amb l’abstenció del regidor Sr. Narcís Martí Burch i
dels regidors de ALPV, acorden:
Primer.- Establir per l’exercici del càrrec electe, primer tinent d’alcalde Sr.
Narcís Martí Burch, amb una retribució mensual de 583,52€, per 2 pagues
anuals (gener i febrer), amb un règim de dedicació parcial del 40% del càrrec. I
amb una retribució mensual de 1.094,11€, per 10 pagues anuals (març a
desembre), amb un règim de dedicació parcial del 75% del càrrec.
Segon.- Fixar com a inici de percepció d’aquestes compensacions de del dia 1
de gener de 2010.
Tercer.- Concórrer a la convocatòria per atorgar
econòmiques, Resolució GAP/8/2010, de 5 de gener.

compensacions

Quart.- Facultar a l’alcaldia per portar a terme aquests acords.
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3.- PROPOSTA PER PROCEDIR A ACORDAR L’ADHESIÓ AL CONSORCI
DEL FLUVIÀ I A L’APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS DEFINITIUS DEL
CONSORCI FLUVIÀ
Atès la conveniència d’integrar-se en el Consorci del Fluvià per tal de gestionar
els recursos naturals de la conca del Fluvià
Vistos els estatuts que regeixen l’esmentat Consorci i trobats conformes.
Atès que per tal d’aprovar la constitució d’un Consorci cal l’acord de cadascun
dels ens consorciats, i que per assolir la incorporació d’aquest Ajuntament en el
procés de constitució cal l’aprovació inicial, la submissió a informació pública i
l’aprovació definitiva, tal com disposa l’article 313 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny;
Atès que l’adopció dels acords esmentats és competència del Ple municipal, i
es requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, d’acord amb el que disposa l’art. 114.3.d del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya;
El Sr. Jordi Ginabreda exposa que de moment s’acorda aprovar la constitució
del Consorci, no les quotes a aportar. La quota es determinarà en base als
costos que vagin sorgint.
El Sr. Llorenç Huguet manifesta que a veure si d’aquesta manera es podran
controlar les empreses d’àrids que treballen en la zona del riu Fluvià, com és
Jaume Colomer.
El Sr. Jordi Ginabreda contesta que es pot fer una regulació sobre l’extracció
d’àrids.
La Sra. Dolors Pagès manifesta que la situació actual que provoca la planta
d’àrids és preocupant, pols, soroll, s’eixamplen els camins forestals, treballen
de nit, els dissabtes, els diumenges.
L’Alcaldessa contesta que la llicència que han sol·licitat és una legalització de
l’obra existent, no és una ampliació, en la tramitació de la llicència ambiental ha
existit una confusió entre el Consell Comarcal del Pla de l’Estany i del
Departament de Medi Ambient.
El Ple, amb assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
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Primer: Aprovar inicialment la constitució del Consorci denominat “Consorci del
Fluvià” integrat pels ajuntaments de: Argelaguer, Bàscara, Besalú, Cabanelles,
Crespià, Esponellà, Garrigàs, Maià de Montcal, Montagut i Oix, Navata, Palau
de Santa Eulàlia, Pontós, Sant Ferriol, Sant Jaume de Llierca, Sant Miquel de
Fluvià, Sant Mori, Serinyà, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilaür i Vilademuls, així
com els Estatuts que el regeixen, que s’adjunten.
Segon: Encomanar a l’Ajuntament d’Esponellà, en nom de l’Ajuntament de
Vilademuls, dels tràmits d’ informació pública de l’acord de constitució amb la
finalitat de realitzar-los conjuntament habilitant i facultant expressament a
l’Alcaldessa de l’Ajuntament d’Esponellà per a la signatura dels documents
necessaris. En el cas que durant el termini d’informació pública no es
presentessin al·legacions, aquests acords esdevindran definitius sense
necessitat que el Ple adopti un nou pronunciament al respecte.
Tercer: Encomanar a l’Ajuntament d’Esponellà que, en el cas que no es
presentessin al·legacions al tràmit d’informació pública, i els acords i els
estatuts esdevinguin aprovats amb caràcter definitiu, procedeixi a la publicació
d’un nou anunci en el BOP, en el DOGC i en el tauler d’anuncis, indicant que
l’acord ha esdevingut definitiu i amb el text definitiu dels estatuts del Consorci
del Fluvià. En cas que se’n presentin seran resoltes per la Corporació a qui
corresponguin.
Quart: Disposar que un cop transcorregut el termini d’informació pública es
trameti a l’Ajuntament d’Esponellà un certificat del resultat de la informació
pública a l’efecte de procedir, si és el cas, a la publicació dels acords definitius.
Cinquè: Nomenar membre del Consell Plenari del Consorci del Fluvià en
representació d’aquest Ajuntament al Sr. Jordi Ginabreda Felip en la seva
condició de regidor de la Corporació.
Sisè: Trametre certificació d’aquests acords a l’Ajuntament d’Esponellà i a la
resta d’Ajuntaments interessats per al seu coneixement.
Setè: Facultar àmpliament com en dret sigui necessari, a la Sra. Alcaldessa de
la Corporació per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a
la signatura dels documents que siguin necessaris.

4.- PROPOSTA D’AL.LEGACIONS AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE
L’AUTOVIA DEL NORD-EST A-2 BARCELOMA-FRONTERA AMB FRANÇA,
TRAM MEDINYÀ-ORRIOLS.
En data 11/02/2010 s’ha tramès a l’Ajuntament de Vilademuls el projecte de
construcció de l’Autovia del Nord-est A-2, Barcelona-Frontera amb França, tram
Medinyà-Orriols, de data octubre 2008.
El Ple, amb assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
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Primer.- Formular al·legacions al projecte de construcció de l’Autovia del Nordest A-2, Barcelona-Frontera amb França, tram Medinyà-Orriols, de data octubre
2008,
-

-

-

Que l’accés projectat al Restaurant Can Maret, i a Mas Funallet i Capella
de Sant Miquel es realitzi mitjançant un vial paral·lel a la nova autovia
des de l’enllaç de Sant Esteve de Guialbes.
El camí d’accés al dipòsit d’aigua municipal de Terradelles, que està
projectat que es realitzi des de la carretera de Sant Esteve de Guialbes,
interessa que es realitzi des de la carretera N-II (km 0+860 i 0+900),
paral·lela a l’autovia. (Plànol 3 de 7)
Donar continuïtat el camí que dona accés a Can Maret fins a
l’encreuament de Terradelles, amb el corresponent pont a la riera
Cinyana. (Plànol 5 de 7)

Segon.- Notificar aquest acord al Ministeri de Fomento, Direcció General de
Carreteres, Demarcació de carreteres de l’Estat a Catalunya.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les dues i deu minuts del
migdia, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió de la qual, com a secretari de la
Corporació, n’estenc la present acta.
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