ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Data, 27 de maig de 2014.
Inici 20,00 hores

Fi 20,20 hores

Assistents: Dolors Rovirola i Coromí, Alcaldessa
Narcís Martí i Burch, regidor
Josep Bosch i Bardera, regidor
Jordi Ginabreda i Felip, regidor
Àlex Terés i Cordón, regidor
Xavier Busquets i Pairó, regidor
Excusa la seva assistència el regidor Jaume Ayats i Solà.

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 22/04/2014 I
29/04/2014.
S’aprova per unanimitat sense cap esmena.
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
2.1.- DECRET D’ALCALDIA 10.04.14.A: Donar de baixa del padró
d’escombraries Mas Martinot de Vilamarí.
2.2.- DECRET D’ALCALDIA 29.04.14.A: Facultar al regidor Sr. Àlex Terés
Cordón per assistir a la reunió d’alcaldes.
2.3.- DECRET D’ALCALDIA 13.05.14.A: Aprovar prèviament l’avantprojecte de
reforma de part d’un teulat a Can Llovera a Orfes.
2.4.- DECRET D’ALCALDIA 20.05.14.A: Delegar al 1r tinent d’alcaldia Narcís
Martí Burch les funcions d’alcaldia en el Consell d’Alcaldes del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany del dia 28/05/2014.
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2.5.- DECRET D’ALCALDIA 20.05.14.B: Comparèixer en el recurs d’apelació a
la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Girona,
interposat per Famar 1994 SL.
3.- PAGAMENTS I FACTURES
CONSELL COMARCAL PLA DE L’ESTANY
RSU abril 2014
CAN MATEU
Carpeta

Liquidació 940140157
1.631,47€
Fact. Núm. 496
5,90€

ASSA
Reparació xarxa aigua

Fact. Núm. 90
3.791,91€

ASSA
Reparació xarxa aigua

Fact. Núm. 96
2.864,17€

SALVADOR SERRA SA
Arranjament camí de les Serres

Fact. Núm. 0114 0109
2.057,85€

CONSELL COMARCAL PLA DE L’ESTANY
RSU març 2014

Liquidació 940140089
1.474,31€

CONSELL COMARCAL PLA DE L’ESTANY
Recollida residus gener/març 2014

Fact. Núm. 40140115
6.408,22€

CONSELL COMARCAL PLA DE L’ESTANY
Recollida fracció orgànica gener/març 2014

Fact. Núm. 40140105
975,24€

CONSELL COMARCAL PLA DE L’ESTANY
Manteniment depuradores gener/març 2014

Liquidació 940140146
2.536,97€

CONSELL COMARCAL PLA DE L’ESTANY
Recollida selectiva

Liquidació 940140126
680,57€

CONSELL COMARCAL PLA DE L’ESTANY
Taxa tractament orgànica

Liquidació 940140145
85,00€

CASAMITJANA
Reparació desbrossadora

Fact. Núm. 20141737
43,73€

EDITORIAL GAVARRES SL
Revista any 2014

Fact. Núm. S1/140223
104,00€

XAVIER TARRADAS
Analítica xarxa aigua

Fact. Núm. 50514
22,60€

ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA
Targetes signatura electrònica

Fact. Núm. A/1227
59,77€
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INTERACTIU
Pàgina web

Fact. Núm. 2074
305,52€

4.- PROPOSTA D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES

A)Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada pel Sr. Alejandro Jorrillo
Pajares, en nom propi, de data 24/02/2014, per construir una tanca perimetral a
la finca de Ca l’Hostal a Olives de Vilademuls, expedient OBRA 11/2014.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
La Diputació de Girona ha informat favorablement a l’actuació, amb una sèrie
de condicions específiques.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 12/05/2014:
“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud per construir una tanca perimetral a
la finca de Ca l’Hostal d’Olives, presentada pel Sr. Alejandro Jorrillo Pajares, entrada en aquest
ajuntament el dia 24 de febrer de 2014, registre d’entrada 181, i documentació complementària del dia 7
de maig de 2014, registre d’entrada 396.
La sol·licitud es presenta acompanyada de croquis i pressupost.
1.

Les obres proposades estan situades en sòl no urbanitzable, en zona de rústic general (clau RG),
a la finca anomenada Ca l’Hostal d’Olives. Les obres consisteixen en la construcció d’una tanca
de filat metàl.lic de color verd, en una zona de 1,80 metres i en l’altra de 1,50 metres. Les obres
estan en zona d’afecció de la carretera GIV-5143. Les obres es consideren menors.

2.

El pressupost és de 384,58 €.

3.

En data 7 de maig de 2014, RE 396, té entrada a l’Ajuntament l’informe favorable del Servei de
Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona, amb una sèrie de condicions específiques.

4. L’informe urbanístic és favorable, condicionat al compliment de les condicions específiques que
s’estableixen en l’informe del Servei de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona, en
especial el punt 3: “el tancament s’ha d’instal.lar a una distància mínima, amidada en projecció
horitzontal, de 3 metres de l’aresta exterior de l’esplanació, fora de la zona de domini públic de
la carretera”.”
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L’Alcaldia-Presidència en data 22/06/2011 va delegar al Ple: Concedir
llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat al ple o a la
comissió de govern.
El Pla, amb assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Atorgar llicència d’obra al Sr. Alejandro Jorrillo Pajares, en nom propi,
de data 24/02/2014, per construir una tanca perimetral a la finca de Ca l’Hostal
a Olives de Vilademuls, amb un pressupost de 384,58€. Tramitada en
l’expedient OBRA 11/2014, salvant el dret de propietat i sens perjudici de
tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Al compliment de les condicions específiques que s’estableixen en l’informe
del Servei de Xarxa Viària Local de la Diputació de Girona, en especial el punt
3: “el tancament s’ha d’instal.lar a una distància mínima, amidada en projecció
horitzontal, de 3 metres de l’aresta exterior de l’esplanació, fora de la zona de
domini públic de la carretera”.
2.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
3.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
4.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
5.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals.

B)Vista la sol·licitud de llicència d’obra presentada per la Sra. Ana Lago Rey,
en nom propi, de data 24/03/2014, per col.locar un rètol indicador a la carretera
d’Ollers, al trencant de Can Motas, on posi “Hotel Casa Anamaria”, expedient
OBRA 13/2014.
Fets els tràmits per a informar la resolució de la sol·licitud de llicència municipal
d’obres.
Vist l’informe favorable de la tècnica municipal de data 12/05/2014:
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“I N F O R M E :
En relació a la documentació complementària de la sol·licitud per col.locar un rètol indicador a la
carretera d’Ollers, al trencant de Can Motas, on posi “Hotel Casa Anamaria”, presentada per la
Sra. Ana Lago Rey en representació de Can Motas SL, entrada en aquest ajuntament el dia 24 de març
de 2014, registre d’entrada 268, i documentació complementària del dia 7 de maig de 2014, registre
d’entrada 392.
La sol·licitud es presenta acompanyada de plànol de situació. Posteriorment es presenta nou plànol de
situació, pressupost desglossat i croquis del cartell.
1.

El rètol indicador de l’Hotel Casa Anamaria (Can Motas), es proposa a la carretera d’Ollers,
davant la finca de Can Pardala, al trencant que porta fins a l’Hotel Can Motas, al voral esquerra
de la carretera. Està situat en sòl no urbanitzable, al límit del nucli rural d’Ollers, en el sistema
viari de protecció de la carretera d’Ollers. Les obres proposades són menors.

2.

El pressupost és de 396,00 €.

3.

L’informe urbanístic és favorable, condicionat a que el rètol es situï a una distància mínima de 4
metres de l’eix del camí.”

L’Alcaldia-Presidència en data 22/06/2011 va delegar al Ple: Concedir
llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat al ple o a la
comissió de govern.
El Pla, amb assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Atorgar autorització a la Sra. Ana Lago Rey, en nom propi, de data
24/03/2014, per col.locar un rètol indicador a la carretera d’Ollers, al trencant de
Can Motas, on posi “Hotel Casa Anamaria”, amb un pressupost de 396,00€.
Tramitada en l’expedient OBRA 13/2014, salvant el dret de propietat i sens
perjudici de tercers.
Segon.- Condicionar-la en els següents punts:
1.- Que el rètol es situï a una distància mínima de 4 metres de l’eix del camí.
2.- A les condicions generals i particulars, que es notificaran a l´interessat junt
amb la liquidació dels tributs municipals que corresponguin i al pagament
efectiu dels esmentats tributs.
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3.- L´empresa que realitzi les obres ha d´estar al corrent de les obligacions
fiscals i en concret de l´Impost d´Activitats Econòmiques.
4.- Les runes que es generin de l’obra s’hauran de lliurar en un abocador
controlat, i que estigui destinat a runes.
5.- S’haurà de demanar autorització i serà d’aplicació l’ordenança reguladora
de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de terrenys d’ús
públic local si concorre algun d’aquests supòsits d’ocupació amb:
a) Mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols,
bastides i altres instal·lacions anàlogues.
b)Murs de contenció o sosteniment de terres, edificacions o cerques, siguin
definitives o provisionals, en vies públiques locals

5.- PROPOSTA D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES A CA LA NYANYA DE VILADEMULS.
Vistes les sol.licituds d’ocupació de la via pública presentada per la Sra. Sara
Gibert Humet en data 25/04/2014, amb números 361 a 363, i de data
15/05/2014 amb número 423, per les obres a Ca la Nyanya de Vilademuls:
-

Per a una bastida
Per a un contenidor de runa
Per a materials de construcció

La tècnica municipal ha emès els següents informes:
A) I N F O R M E :

En relació a la sol.licitud d’ampliació del termini d’ocupació de via pública per a una bastida de les
obres de consolidació de façana de l’habitatge entre mitgeres del nucli de Vilademuls, núm. 2,
presentada per la Sra. Sara Gibert Humet, entrada en aquest ajuntament el dia 11 de novembre de
2013, registre d’entrada 875, i documentació per ampliar el termini del dia 25 d’abril de 2014, registre
d’entrada 361 i del dia 15 de maig de 2014, registre d’entrada 423.
1.

Antecedents: La bastida que es vol instal.lar és per a les obres de consolidació de façana de
l’habitatge entre mitgeres del nucli de Vilademuls, núm. 2, situades en sòl urbà, al nucli de
Vilademuls, zona 2a de casc antic, expedient d’obres 46/2013. Per acord de Ple de 19 de
novembre de 2013 es va concedir permís d’ocupació de via pública per a una bastida de 3
elements i per a 6 setmanes. La bastida només va estar col.locada del 8 al 13 de gener.

2.

Segons documentació de 25 d’abril, es preveu que la bastida estigui col.locada fins dilluns dia 12
de maig, per la qual cosa el termini total que estaria col.locada seria de 8 setmanes, dues més que
les autoritzades inicialment. Posteriorment, en data 15 de maig s’exposa que es preveu que la
bastida estigui col.locada fins al dia 15 de juliol de 2014.

3.

La taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic ve determinada per l’ordenança de la “Taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estintols, bastides i altres instal.lacions anàlogues”. Segons l’article 6, és d’aplicació la
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tarifa tercera, d’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals, estintols, bastides,
tanques, etc. (5 € per cada element i setmana). Segons la documentació presentada el temps de
duració que s’hauria d’ampliar és de 11 setmanes, i el nombre d’elements que ocupen la
via pública és de 2.
4.

L’informe urbanístic és favorable.

B) I N F O R M E :
En relació a la sol.licitud d’ocupació de via pública per a un contenidor de runa per a les obres de
consolidació de façana de l’habitatge entre mitgeres del nucli de Vilademuls, núm. 2, presentada
per la Sra. Sara Gibert Humet, entrada en aquest ajuntament el dia 11 de novembre de 2013, registre
d’entrada 876, i documentació complementària del dia 25 d’abril de 2014, registre d’entrada 363.
1.

Antecedents: El contenidor de runa que es va instal.lar és per a les obres de consolidació de
façana de l’habitatge entre mitgeres del nucli de Vilademuls, núm. 2, situades en sòl urbà, al
nucli de Vilademuls, zona 2a de casc antic, expedient d’obres 46/2013.

2.

La taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic ve determinada per l’ordenança de la “Taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estintols, bastides i altres instal.lacions anàlogues”. Segons l’article 6, és d’aplicació la
tarifa primera, d’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic que facin els industrials amb
materials o productes de la indústria o comerç a què dediquen la seva activitat, inclosos els
vagons o vagonetes metàl·liques anomenats “containers”, a la setmana per m2 o fracció (3 € a la
setmana per metre quadrat o fracció).

3.

Segons la documentació inicial presentada el temps de duració era de 6 setmanes, i els m2
ocupats de 2,4 m2 (6 set x 2,40 m2 x 3 €/set m2 = 43,20€). Segons la documentació
complementària la superfície real ocupada ha estat de 8,40 m2 i el temps real de 3 setmanes
(3 set x 8,40 m2 x 3 €/set m2= 75,60 €).

4.

L’informe urbanístic és favorable.

C) I N F O R M E :
En relació a la sol.licitud d’ocupació de via pública per a materials de construcció per a les obres de
consolidació de façana i distribució interior de l’habitatge entre mitgeres del nucli de Vilademuls,
núm. 2, presentada per la Sra. Sara Gibert Humet, entrada en aquest ajuntament el dia 24 d’abril de
2014, registre d’entrada 362.
1. L’espai que es vol destinar per acopi de materials de construcció és per a les obres de
consolidació de façana de l’habitatge entre mitgeres del nucli de Vilademuls, núm. 2, situades en
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sòl urbà, al nucli de Vilademuls, zona 2a de casc antic, expedient d’obres 46/2013, i per a les
obres de distribució interior de l’habitatge, expedient d’obres 12/2014.
2.

La taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic ve determinada per l’ordenança de la “Taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estintols, bastides i altres instal.lacions anàlogues”. Segons l’article 6, és d’aplicació la
tarifa primera, d’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic que facin els industrials amb
materials o productes de la indústria o comerç a què dediquen la seva activitat, inclosos els
vagons o vagonetes metàl·liques anomenats “containers”, a la setmana per m2 o fracció (3 € a la
setmana per metre quadrat o fracció).

3.

Segons la documentació presentada el temps de duració serà de 17 setmanes, i els m2 ocupats de
16,40 m2. El tècnic de les obres a dia 19 de maig exposa que els materials restaran a l’obra
aquesta setmana. El temps de duració total serà de 19 setmanes.

4.

L’informe urbanístic és favorable.

De conformitat a l’ordenança reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb mercaderies, materials de construcción, runes, tanques,
puntals, estitols, bastides i altres instal.lacions anàlogues.
El Pla, amb assistència de sis dels set membres de dret, per unanimitat,
acorda:
Primer.- Autoritzar l’ocupació de terrenys d’ús públic per:
a) Instal.lar una bastida fins el dia 15/07/2014.
b) Acopi de materials de construcció fins el dia 12/05/2014.
Segon.- Liquidar la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estitols,
bastides i altres instal.lacions anàlogues, pels següents imports.
a) Instal.lar bastida: 110,00€
b) Acopi de materials de construcció: 934,80€
Tercer.- El Ple de la corporació en sessió de data 19/11/2013 va autoritzar
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb un contenidor de runa per 6 setmanes i
superfície 2,4 m2. Segons documentació presentada posteriorment la
superfície real ocupada ha estat de 8,40 m2 i el temps real de 3 setmanes.
Procedeix efectuar una liquidació complementària d’import de 32,40€, que és la
diferència entre l’import liquidat en data 19/11/2013 i la liquidació del temps real
d’ocupació.

6.- PROPOSTA DE CONVALIDACIÓ DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT URBANÍSTIC RELATIVA A L’AMPLIACIÓ DELS USOS
EXTRACTIUS A L’ÀMBIT NORD.
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El Ple en sessió de data 19/11/2013 va aprovar provisionalment la proposta de
modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic del
municipi de Vilademuls redactada per Urbaning 09 SLP, relativa a l’ampliació
dels usos extractius a l’àmbit nord.
La Comissió d’Urbanisme de Girona en data 13/01/2014 retorna l’expedient per
tal que es completi l’expedient, i que l’aprovació provisional caldrà convalidar-la
un cop la memòria ambiental junt amb el projecte hagi estat novament informat
per l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental i per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona.
En data 09/05/2014 amb número d’entrada 405 Urbaning presenta la
documentació donant compliment del requeriment de la Comissió d’Urbanisme
de Girona
El Ple, per majoria absoluta, amb l’abstenció del regidor Sr. Xavier Busquets,
acorda:
Primer.- Convalidar l’aprovació provisional de la proposta de modificació
puntual de les Normes Subsidiàries de planejament urbanístic del municipi de
Vilademuls redactada per Urbaning 09 SLP, de data 08/05/2014, relativa a
l’ampliació dels usos extractius a l’àmbit nord.
Segon.- Trametre l’expedient complert a l’òrgan autonòmic competent per tal
que atorgui l’aprovació definitiva.

7.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.
No se’n formulen.
8.- MOCIONS I PROPOSICIONS
8.1.- MOCIÓ CONTRA L’APLICACIÓ DE LA LLEI WERT
La Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE), coneguda
també com la Llei Wert, és la culminació de tot un procés polític que, emparat
per la Sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, té com a objectiu
trencar el model educatiu català. El sistema educatiu aplicat amb èxit a les
nostres escoles, compta amb un amplíssim suport social i polític i ha
aconseguit que ningú sigui discriminat a l'escola per la llengua que parla
habitualment a casa. Alhora, fa possible que l'alumnat català, en acabar la seva
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escolaritat obligatòria, sigui competent en català, castellà i conegui una altra
llengua estrangera.
La LOMQE entra en conflicte amb la Llei d'Educació de Catalunya (LEC)
aprovada per majoria en el Parlament de Catalunya. Aquesta llei envaeix les
competències educatives que corresponen a la Generalitat, es basa en una
concepció centralista i autoritària de l'estat i no resol els problemes que avui té
l'educació,
Somescola, plataforma que aglutina la major part de les entitats vinculades a
l'àmbit educatiu del país, ha treballat i treballa intensament per defensar el
nostre model d'escola i l'aplicació de la metodologia d'immersió quan la situació
ho aconselli. Somescola denuncia ara que la situació a les escoles està arribant
al límit. L'assetjament continuat al qual estan sotmeses per les contínues
sentències dels diferents tribunals creen una situació de conflicte que dificulta
notablement la seva activitat docent. Per tot això convoca les forces polítiques i
a la societat en general a donar una resposta col·lectiva, contundent,
democràtica i participativa en defensa del nostre model d'escola, que és
garantia per al nostre futur nacional.
Una vegada valorades les amenaces que, actualment, planen sobre les nostres
institucions educatives, el Ple del nostre Ajuntament, reunit en sessió plenària
per unanimitat,
ACORDA:

1. Rebutjar l'aplicació de la LOMQE i donar suport a la continuïtat del
model lingüístic i curricular de l'escola catalana.

2. Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que
tindrà lloc el 14 de juny de 2014 a Barcelona en defensa de l’escola
catalana i el dret a decidir el propi model educatiu.

3. Traslladar aquest acord a Somescola.cat

9.- PRECS I PREGUNTES.
9.1.- El Sr. Xavier Busquets demana que es realitzi el manteniment de la
depuradora d’Orfes, abans es buidava cada any.
El Sr. Josep Bosch contesta que s’està consultant a una empresa perquè ho
porti a terme aquests treballs.
9.2.- El Sr. Xavier Busquets demana que es podin les branques baixes dels
plataners d’Orfes situats a la carretera de la Generalitat, perquè molesten el
pas dels vehicles que circulen.
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L’Alcaldessa contesta es posarà en coneixement aquest fet al servei de
carreteres de la Generalitat.
Sense que hi hagi més intervencions i quan són les vuit i vint minuts 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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