AJUNTAMENT

DE

L'ARMENTERA

(Alt Empordà)
Exp. 170/2016
RPH

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Núm.:
Caràcter:
Data:

7/16
Ordinària
1 de juny de 2016

A la Vila de L’Armentera, l'u de juny de 2016, essent les vuit del vespre, es reuneixen a la Sala
d’Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, sota la presidència de l’Il.lma. Sra.
Alcaldessa Accidental Sra. Marta MORADELL i CABRATOSA, l’Ajuntament en Ple a l’objecte de
celebrar la sessió ORDINÀRIA, conforme a l’ordre del dia repartit a aquest efecte.
Hi assisteixen:
Membre corporatiu
Sra. Marta MORADELL i CABRATOSA
Sra. Meritxell IBARZ SOLÀ
Sra. Àurea MAZARICO CARRASCO
Sr. Jaume ALBERT i TEIXIDOR
Sra. Mireia BAIX i COLL

Càrrec
Primera Tinent d'Alcalde
Segona Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidor
Regidor

Grup Municipal
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

És absent i s’excusa:
Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA
Sr. Joan COLOMER PAIRÉS

Alcalde –President
Regidor

CiU
CiU

És absent sense excusar-se:
----Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat pel Secretari –
Interventor Sr. Ramon Pujol Hamelink l’existència del quòrum d'un terç amb un mínim de tres
membres corporatius requerit perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.

1. APROVACIÓ D'ACTES ANTERIORS: SESSIÓ ORDINÀRIA DE 04/05/2016 (Exp.
146/2016) I SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 13/05/2016 (Exp. 154/2016).
L'acta esmentada s'ha tramès a tots els regidors i regidores per correu electrònic al compte de
correu facilitat per l'Ajuntament, amb caràcter previ a la celebració de la present sessió plenària.
Els membres corporatius no presenten esmenes al text, passant a votar-se l'acta.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (5) Cinc: Srs. IBARZ, MAZARICO, ALBERT, BAIX i ALCALDESSA
ACCIDENTAL.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0) Zero: Cap.

2. DONAR COMPTES DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA DEL MES DE MAIG (Exp. 37/2016).
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Antecedents de fet.
1. Per Decret de l'Alcaldia 129/2015, de 25 de juny, es resolgué establir un punt a l'ordre del
dia de les sessions ordinàries del ple municipal anomenat Donar comptes de les
resolucions de l'Alcaldia, per tal de mantenir el ple informat en relació a les resolucions
dictades.
Fonaments de dret.
➢ Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
➢ Art. 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
➢ Decret de l'Alcaldia 96/2016, de 31 de març, de nomenament d'Alcaldessa Accidental.
Resolució.
Com a Alcaldessa Accidental de l'Ajuntament de L'Armentera informo al Ple del següent
ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES al Ple de les resolucions de l'Alcaldia dictades en el decurs del darrer
mes, que són les següents:
Núm. de Decret
121

121 bis

Data

Interessat

03/05/16 Centre
Cadastral

de

Síntesi de la resolució
Gestió Formulació d'al·legacions a 9 propostes de resolució amb
acord d'alteració cadastral, relatives a finques municipals,
trameses per la Gerència Territorial del Cadastre de
Girona.

29/04/16 Membres corporatius

Convocatòria de sessió plenària del ple per al dia
04/05/2016.

122

03/05/16 Marc
CASADEVALL Requeriment de documentació en relació a la construcció
NADAL, en representació d'una explotació ramadera de porcí d'engreix, amb
de SAT L'ARMENTERA SL capacitat per a un màxim de 1.824 porcs, per la parcel·la
159 del polígon 2 (Prats Llargs).

123

03/05/16 Salvador
PLANAS

124

03/05/16 Proveïdors

Aprovació de factures 193/2016 a 259/2016, excepte la
196, i de 9 liquidacions tributàries emeses pel Centre de
Gestió Cadastral, així com ordenar el pagament.

125

03/05/16 Ajuntament

Esmena d'errades contingudes al Decret de l’Alcaldia
102/2016, de 6 d'abril, d'aprovació de la liquidació del
pressupost municipal, exercici 2015.

126

07/05/16 Rebeca
MIQUEL

127

06/05/16 Junta Electoral de Zona

Autorització, en relació a les eleccions de 26 de juny de
2016, dels espais per a fixar propaganda electoral i per a
realitzar actes de campanya electoral.

128

06/05/16 Contribuents

Aprovació del Padró de l'IVTM per a l’exercici 2016, per un
import total de 52.466,33 €.

129

09/05/16 Proveïdor

Aprovació de la la factura 269/2016.

130

09/05/16 Contribuents

Aprovació de liquidacions (1616000004 a 1616000012) de
l’Impost sobre Increment de Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana, per un import total de (4.154,98€).

131

10/05/16 Membres corporatius

Convocatòria de sessió plenària del ple per al dia

ALBERT Trametre expedient al servei de carreteres de la
Generalitat en relació a la sol·licitud de urbanística per a la
urbanització i construcció d'un aparcament de caravanes,
autocaravanes i remolcs a la parcel·la 28 del polígon 3.

AMBROS Requeriment de subsanació de documentació en el
procediment de contractació del Casal d'Estiu 2016-2017.
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13/05/2016.
132

11/05/16 Ajuntament

Ordenar l'actualització de fitxes corresponents de
l'Inventari General de Béns i Drets de la Corporació en
relació a la parcel·lació de les finques municipals del
Carrer Ventalló.

133

17/05/16 Diputació de Girona

Sol.licitar subvenció per finançar l'adquisició de maquinari
informàtic.

134

17/05/16 Diputació de Girona

Sol.licitar subvenció per finançar l'execució del pla anti
incendis forestals.

135

17/05/16 Josep
Maria
VALENT Requeriment de justificants en relació a l'atorgament d'una
FERRER,
FUNDACIÓ subvenció de 150,00 €.
PRIVADA TUTELAR DE
L'EMPORDÀ

136

18/05/16 Jose
Alberto
GAINZA Autorització perquè triatló per al dia 5 de juny de 2016
BLANCO, CLUB DE VELA transcorri per l'Avinguda Països Catalans i Carrer de la
LA BALLENA ALEGRE
Mar.

137

19/05/16 Purificació
TRIAS

138

19/05/16 Alfonso
FERRER Requeriment de garantia de residus en relació a la
SAMPERE i la Senyora sol·licitud de llicència per construcció d'un habitatge
Carolina JOLY D'AUSSI unifamiliar aïllat al Carrer Montiró número 4.
COLL

139

19/05/16 Imma FERRER CANALS

140

19/05/16 Josep
Mª
ESTEBAN

141

19/05/16 Philippe
ORFILA, Atorgament de llicència per construcció
WILBATCAT 2010 SL
unifamiliar aïllat al Carrer Montiró número 6.

142

19/05/16 Susanna PUJADES i GIL

Autoritzar l'ocupació de la via pública en relació a la
llicència per reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar en
testera al Carrer Rectoria número 18.

143

19/05/16 Stephan COMBALIÉ

Requeriment de documentació en relació a la sol·licitud de
llicència per construcció d'habitatge unifamiliar aïllat amb
piscina a l'Avinguda 11 de Setembre número 6.

144

25/05/16 Proveïdors

Aprovació de factures.

ROBLEDO Atorgament de llicència per modificació de coberta de
garatge al Carrer Drecera número 17.

Atorgament de llicència per ampliació d'habitatge per ús
de traster al Carrer Camp de l'Arbre número 10.

LLACH Atorgament de llicència per construcció d'habitatge
unifamiliar entremitgeres al Carrer Puig Barotell número
26.
d'habitatge

El Ple es dóna per assabentat.

3. DONAR COMPTES D'ENTRADA DE DOCUMENTS DEL MES DE MAIG (Exp. 38/2016).
Antecedents de fet.
1. El Registre General d'Entrada de documents conté escrits d'interès per als membres
corporatius (510/2016 a 617/2016).
Fonaments de dret.
➢ Art. 151 i ss. del Reial Decret 2568/19863, de 28 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
➢ Decret de l'Alcaldia 96/2016, de 31 de març, de nomenament d'Alcaldessa Accidental.
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Resolució.
Com a Alcaldessa Accidental de l’Ajuntament de L’Armentera informo al Ple del següent
ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES d'escrits del Registre General d'Entrada de Documents, corresponents
al mes anterior, següents:
1. RE 513/2016, pel que l'Agència Catalana de l'Aigua informa de la convocatòria de
subvencions per l'abastament de l'aigua.
2. RE 518/2016, pel que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà agraeix el suport municipal al
projecte Okup'Alt 2016.
3. RE 540/2016, pel que la Diputació de Girona informa sobre les bases i la convocatòria de
subvencions del FEDER.
4. RE 544/2016, pel que la Sindicatura de Comptes lliura informe sobre el Compte General de
2014 de les CCLL de Catalunya.
5. RE 555/2016, pel que el director de serveis del Departament de Territori i Sostenibilitat
informa de l'agenda de trobades presencials.
6. RE 558/2016, pel que DIPSALUT atorga un rètol senyalitzador d'un desfibril.lador.
7. RE 561/2016, pel que el Consell Comarcal de l'Alt Empordà informa de la convocatòria del
concurs de projectes d'inclusió social 2016.
8. RE 570/2016, pel que el Departament de Salut informa de la jornada entorn sense fum.
9. RE 580/2016, pel que l'Agència Catalana de l'Aigua informa de la convocatòria de
subvencions per l'abastament de l'aigua.
10. RE 612/2016, pel que el Delegat Territorial del Govern comunica la identitat dels directors
de serveis.
El Ple es dóna per assabentat.

4. DONAR COMPTES AL PLE DELS DECRETS D'APROVACIÓ DE FACTURES, MAIG DE
2016. (Exp. 39/2016).
Antecedents de fet.
1. L'Alcaldia considera convenient informar al Ple de les resolucions sobre aprovació de
factures del darrer mes.
Fonaments de dret.
➢ Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
➢ Art. 42 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions locals (ROF).
➢ Decret de l'Alcaldia 96/2016, de 31 de març, de nomenament d'Alcaldessa Accidental.
Resolució.
Com a Alcaldessa Accidental de l'Ajuntament de L'Armentera informo al Ple del següent
ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES al Ple de les resolucions de l'Alcaldia dictades d'aprovació de factures,
que són les següents:
Decret de l'Alcaldia 129/2016, de 9 de maig.
APROVACIÓ DE FACTURES.
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Antecedents de fet.
1. S’han presentat a l’Ajuntament per part de diferents proveïdors les factures que es
relacionen a continuació:
APROVACIÓ FACTURES 09/05/2016
269 REGISTRE DE LA PROPIETAT Nº 3

PARCEL.LACIÓ CARRER V ENTALLÓ

2.553,88 €

2. Informe del Secretari – Interventor.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 184 i ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
➢ Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació.
➢ Art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
➢ Decret de l'Alcaldia 96/2016, de 31 de març, de nomenament d'Alcaldessa Accidental.
Resolució.
Com a Alcaldessa Accidental de l'Ajuntament de L'Armentera RESOLC:
Primer. APROVAR la factura número 269/2016, reconèixer les obligacions corresponents, així
com ordenar el pagament de la mateixa.
Quart. DONAR COMPTES del present decret al ple municipal.
Tercer. TRASLLADAR el present acord a les persones interessades.
Decret de l'Alcaldia 144/2016, de 25 de maig.
APROVACIÓ DE FACTURES.
Antecedents de fet.
1. S’han presentat a l’Ajuntament per part de diferents proveïdors les factures que es
relacionen a continuació:
05/04/16

APROVACIÓ FACTURES 01/06/2016
205 VIVERS I GARDEN MONER SL

COMPRA PLANTES

05/05/16

260 PLANAS MAQUINÀRIA I SERVEIS, SLU

COMPRA MASCARETA I FILTRE

06/05/16

261 ELECTROSTOKS

COMPRA MATERIAL

958,32 €

06/05/16

262 SAIGA

COMPRA MATERIAL

19,46 €

06/05/16

263 YMBERT

COMPRA MATERIAL

06/05/16

264 CREU ROJA

TRANSPORT ADAPTAT ABRIL

117,35 €

06/05/16

265 SIEMENS

CENTRALETA

106,10 €

06/05/16

266 CARBÓ

COMPRA PRODUCTES

06/05/16

267 ALBERT GESTOR

GESTIÓ DEPARTAMENT LABORAL

371,31 €

06/05/16

268 RÈTOLS EMPORDÀ

RETOLACIÓ REMOLC / SENYALS

208,75 €

09/05/16

270 DIARI DE GIRONA

PUBLICA CIÓ EDICTE

09/05/16

271 NETEGES MARISOL MARTOS

NETEJA ESCOLES I LLAR JUBILATS

09/05/16

272 CONSORCI COSTA BRAVA

DESPESES 1r TRIMESTRE

10/05/16

273 GROS MERCAT

COMPRES VARIES

10/05/16

274 SERSALL, SL

SERVEI DE RECOLLIDA

10/05/16

275 FLECA SANCHO, SL

COMPRES REIS / CA RNAVAL

10/05/16

276 CONSTRUCCIONS J. MASMARTÍ, SL

TREBALLS VA RIS

11/05/16

277 TELEFÓNICA MÓV ILES ESPAÑA

MÒBIL AGUTZIL

28,18 €

11/05/16

278 TELEFÓNICA MÓV ILES ESPAÑA

MÒBIL ALCALDIA

28,00 €

99,00 €
82,50 €

18,67 €

74,23 €

84,70 €
676,39 €
21,96 €
86,94 €
1.080,13 €
65,00 €
622,50 €
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12/05/16

279 GROS MERCA T

COMPRES FESTA DE LA V ELLESA

133,53 €

12/05/16

280 GRUP COSTA BRA V A

TA SSA BA NCA FESTA DE LA V ELLESA

771,98 €

13/05/16

281 ELECTROSTOKS

DATA MICRO

281,01 €

17/05/16

282 IBERBA NDA

BANDA A MPLA

17/05/16

283 GROS MERCA T

COMPRA MA TERIA L

17/05/16

284 ROSER MA SÓ GUISET

ASSESSORA MENT URBA NÍSTIC

18/05/16

285 REGISTRE PROPIETA T 3 DE GIRONA

NOTES SIMPLES INFORMA TIV ES FEBRER

18/05/16

286 REGISTRE PROPIETA T 3 DE GIRONA

NOTES SIMPLES INFORMA TIV ES MA RÇ

18/05/16

287 REGISTRE PROPIETA T 3 DE GIRONA

NOTES SIMPLES INFORMA TIV ES A BRIL

18/05/16

288 TA LLER MECÀ NIC JORDI

REPA RA CIÓ FURGONETA

18/05/16

289 HA PPY LUDIC PLAY GROUND A ND URBA N E
BANCS ESCOLA

19/05/16

290 TELEFONICA DE ESPA ÑA SA U

TELÈFON 972550468 DESFIBRIL·LA DOR

17,40 €

19/05/16

291 TELEFONICA DE ESPA ÑA SA U

TELÈFON 972520502 ESCOLA

49,23 €

19/05/16

292 TELEFONICA DE ESPA ÑA SA U

FA X 972520554

66,55 €

19/05/16

293 TELEFONICA DE ESPA ÑA SA U

TELÈFON 972550460 A LA RMA SA LA NOV A

29,21 €

19/05/16

294 TELEFONICA DE ESPA ÑA SA U

TELÈFON 972520121 A JUNTA MENT

19/05/16

295 EMPORDÀ TURISME

QUOTA A NUA L 2016

19/05/16

296 PERSIANES EMPORDÀ , SL

RECOLLIDOR STIL A MB CINTA

20/05/16

297 CONSELL COMA RCA L A LT EMPORDÀ

LIQUIDA CIÓ A BOCA DOR A BRIL

2.080,55 €

23/05/16

298 XA MOSIA SL

CARPA DE 10X20 FESTA V ELLESA

2.057,00 €

24/05/16

299 LA SIRENA A LIMENTA CION CONGELA DA , GELA TS FESTA V ELLESA

24/05/16

300 COMOY OKO, SL

IMPRESSIÓ FOTOS FESTA V ELLESA

24/05/16

301 ENDESA ENERGIA SA U

PA SSA TGE LES ESCOLES S/N LOCA L

368,74 €

24/05/16

302 ENDESA ENERGIA SA U

PA U CA SA LS 2 LOC CENTRE CIV IC

215,23 €

24/05/16

303 ENDESA ENERGIA SA U

SANT MA RTI S/N

510,87 €

24/05/16

304 ENDESA ENERGIA SA U

RONDA EMPURIES S/N ILJ

268,22 €

24/05/16

305 ENDESA ENERGIA SA U

PUIG BA ROTELL JUNT IGLESIA

221,65 €

24/05/16

306 ENDESA ENERGIA SA U

RONDA D'ORIENT ENLLPUBLIC

149,25 €

24/05/16

307 ENDESA ENERGIA XXI SLU

PA SSA TGE LES ESCOLES 9 BXS

24/05/16

308 ENDESA ENERGIA XXI SLU

AV DELS PA SQUERS CEMENTIRI

24/05/16

309 ENDESA ENERGIA XXI SLU

RONDA EMPURIES S/N BXS

24/05/16

310 ENDESA ENERGIA XXI SLU

PUIG BA ROTELL 22 BXS CLOA CA S

24/05/16

311 ENDESA ENERGIA XXI SLU

AJUNTA MENT 10 BXS

61,50 €

24/05/16

312 ENDESA ENERGIA XXI SLU

PA SSA TGE LES ESCOLES 10 BXS

27,98 €

24/05/16

313 ENDESA ENERGIA XXI SLU

PA SSA TGE LES ESCOLES S/N LOCA L

75,63 €

24/05/16

314 ENDESA ENERGIA XXI SLU

PA SSA TGE LES ESCOLES S/N LOCA L

24/05/16

315 ENDESA ENERGIA XXI SLU

ZONA ESPORTIV A ESCOLES

129,30 €

24/05/16

316 ENDESA ENERGIA XXI SLU

ZONA ESPORTIV A ESCOLES

168,32 €

24/05/16

317 ENDESA ENERGIA SA U

PA RA JE LA DRASERA A P-QUA DRE 1

517,46 €

24/05/16

318 ENDESA ENERGIA SA U

PA RA JE LA DRASERA A P-QUA DRE 2

367,94 €

24/05/16

319 ENDESA ENERGIA SA U

AJUNTA MENT 11 SA LA FESTES

216,25 €

24/05/16

320 ENDESA ENERGIA SA U

CAMP DE FUTBOL

24/05/16

321 CONSTRUCCIONS J. MASMA RTÍ, SL

TREBA LLS PA LETERIA

25/05/16

322 ELISA GOMEZ MENDEZ

FESTA DE LA V ELLESA

313,86 €

25/05/16

323 M. REMEI COSTA REIG

FESTA DE LA V ELLESA

277,75 €

25/05/16

324 ECLIPSE – SONS SCP

ACTUA CIÓ MUSICA L FESTA V ELLESA
TOTAL FACTURES

13/05/16

APROVACIÓ ABONAMENTS 01/06/2016
1 GRUPO ELECTROSTOCKS
ABONAMENT PROGRAMADOR
TOTAL FACTURES

55,66 €
90,43 €
1.367,40 €
9,56 €
28,68 €
66,93 €
170,11 €
407,77 €

35,97 €
300,00 €
19,36 €

96,00 €
45,01 €

41,43 €
73,24 €
113,28 €
7,08 €

79,45 €

589,33 €
9.147,60 €

605,00 €
27.475,19 €

-130,18 €
-130,18 €

2. Informe del Secretari – Interventor, amb objeccions.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 184 i ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
➢ Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es
regulen les obligacions de facturació.
➢ Art. 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
➢ Decret de l'Alcaldia 96/2016, de 31 de març, de nomenament d'Alcaldessa Accidental.
Resolució.
Com a Alcaldessa Accidental de l'Ajuntament de L'Armentera RESOLC:
Primer. APROVAR les factures de 260/2016 a 324/2016, reconèixer les obligacions
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corresponents, així com ordenar el pagament de les mateixes, amb esment que la factura
271/2016 NETEGES MARISOL MARTOS, de 676,39 €, s'haurà d'ingressar a l'Agència Tributària,
atès que l'Ajuntament ha rebut (RE 571/2016, d'11 de maig) ordre d'embargament per import de
2.625,64 €.
Segon. APROVAR l'abonament amunt esmentat.
Tercer. ESMENAR l'errada continguda al Decret de l'Alcaldia de 3 de maig de 2016, d'aprovació
de factures, pel qual s'aprova la 205/2016, de 99,00 €, de VIVERS I GARDEN MONER SL. En
conseqüència cal considerar-la no aprovada, atès que es tracta d'un albarà, que correspon a
conceptes facturats a la factura 257/2016, de 111,00 €, ja aprovada.
Quart. DONAR COMPTES del present decret al ple municipal.
Tercer. TRASLLADAR el present acord a les persones interessades.
El Ple es dóna per assabentat.

5. SORTEIG PER A LA FORMACIÓ DE LA MESA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS A LES
CORTS GENERALS DE 26 DE JUNY DE 2016. (Exp. 151/2016).
Antecedents de fet.
1. Com a conseqüència de la convocatòria d'eleccions a les Corts Generals i de la seva
dissolució, l'Ajuntament ha de procedir a elegir els membres de les meses electorals del
municipi, entre els dies 28 de maig i l’1 de juny.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 26 a 28 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
➢ Reial Decret 605/1999, 16 d'abril, sobre Regulació complementària dels processos
electorals.
➢ Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, de disolución del Congreso de los Diputados y del
Senado y de convocatoria de elecciones.
Resolució.
Com a Alcaldessa Accidental de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. CELEBRAR el sorteig per a la formació de la mesa electoral per a la jornada electoral de
les eleccions a les Corts Generals, de 26 de juny de 2016.
El sorteig per a l'obtenció dels membres de la mesa, això és un president, dos vocals i dos
suplents per a cadascun d'ells, s'efectuarà per mitjà del programa informàtic CONOCE facilitat per
l'Oficina del cens Electoral sobre la base del cens del CER (cens d'electors residents amb
document d'identitat espanyol). En el cas que el mètode fallés s'optarà pel mètode de la
insaculació, amb tres sacs que contindran els números del 0 al 9, per a les centenes, desenes i
unitats.
El President i els vocals de la Mesa, i llurs dos suplents, hauran de tenir menys de seixanta-cinc
anys i han de saber llegir i escriure. A més, el President haurà de tenir el títol de Batxiller o el de
Formació Professional de segon grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent.
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En el cas d'estimació d'excusa, causa d'inelegibilitat per al càrrec o impossibilitat de notificació a
l'interessat, serà designat membre de la mesa el substitut proposat per l’aplicatiu CONOCE o bé,
si aquest fallés, ho serà el censat següent d'aquell i, en el cas de finalització del CER, es reiniciarà
el cens.
Segon. CONVOCAR als membres titulars i suplents per al dia 26 de juny de 2016, a les 8 del matí,
a la seu del col·legi electoral, situat a l'edifici de l'Ajuntament.
Tercer. TRASLLADAR el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Zona (JEZ).
Quart. NOTIFICAR el resultat als interessats, en el termini de 3 dies, per mitjà de la documentació
lliurada per la JEZ, acompanyat d'un manual d'instruccions sobre les seves funcions ofert per la
Junta Electoral Central.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (5) Cinc: Srs. IBARZ, MAZARICO, ALBERT, BAIX i ALCALDESSA
ACCIDENTAL.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0) Zero: Cap.
El Sr. Secretari procedeix a efectuar el sorteig, resultant-ne els candidats següents:
President: Marta ROS PUIG (534).
Suplent: Ana SOLER GUSÓ (587).
Suplent: Oriol POCH GARBÍ (459).
Resta de suplents (número del cens electoral): 337, 531, 014, 430, 427, 272, 113.
Vocal 1: Rosa PUIG SERRA (469).
Suplent: Laura PLANAS FERRER (440).
Suplent: Jaume BOLASELL BOIX (88).
Resta de suplents (número del cens electoral): 240, 403, 185, 389, 230, 277, 603.
Vocal 2: Rosa MARTÍ POCH (331).
Suplent: M. Pilar PLANAS GISPERT (443).
Suplent: Carmen OROVAL PLANAS (409).
Resta de suplents (número del cens electoral): 336, 569, 532, 175, 431, 105, 176.

6. CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE TÈCNIC DE JOVENTUT COMPARTIT 2016. (Exp.
333/2015).
Antecedents de fet.
1. Acord plenari del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, de 22 de març de 2016, pel qual
s'aprova el Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
l'Ajuntament de L'Armentera per al desenvolupament del Projecte Tècnic de Joventut
compartit 2016, que adjunta un Annex 1.
2. Informe de la Secretari – Interventor.
Fonaments de dret.
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Arts. 84 i 142 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya (EAC).
Art. 13, 14 i 46 de la Llei 33/2010, de Joventut (LJ).
Art. 22.2.f) i 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
(LBRL).
Art. 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú (LRJAP-PAC)
Arts. 10, 108 i ss. de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment de les
Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC).
Art. 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS).
Pressupost municipal per a l'exercici 2014.

Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. APROVAR el Conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal de l'Alt Empordà i
l'Ajuntament de L'Armentera per al desenvolupament del Projecte Tècnic de Joventut compartit
2016, que consta a l'expedient, instant a la modificació en els aspectes que es detallen a
continuació, per tal de donar compliment a la normativa d'aplicació:
El conveni detallarà que la transferència al CCAE serà la prevista a l'aplicació pressupostària
327.465.01 del pressupost municipal per al 2016, amb un crèdit disponible de 2.000,00 €.
El conveni inclourà els aspectes següents:
1. La fórmula de finançament de l’activitat encarregada, amb la indicació dels crèdits
pressupostaris corresponents que es transfereixen.
2. Les relacions i les actuacions per a fer el seguiment i control de l’encàrrec.
3. La referència expressa a l'aprovació del ple de l'ens local o de l'òrgan de govern que
autoritza el conveni.
4. Règim de pròrroga: atès que el conveni comporta compromisos de despesa, les
pròrrogues han de ser expresses.
5. Les causes i les formes d'extinció diferents de l'expiració del termini de vigència, i la forma
de finalitzar les actuacions en curs en cas d'extinció anticipada.
Segon. TRASLLADAR certificat del present acord al Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la
publicació del conveni signat al BOP.
Tercer. TRAMETRE certificat del present acord i còpia del conveni a la DGAL del Departament de
Governació de la Generalitat.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (5) Cinc: Srs. IBARZ, MAZARICO, ALBERT, BAIX i ALCALDESSA
ACCIDENTAL.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0) Zero: Cap.

7. MOCIÓ DE REBUIG ALS REQUERIMENTS ENVIATS PER L'AUDIÈNCIA NACIONAL I DE
REAFIRMACIÓ DEL DRET A DECIDIR. (Exp. 153/2016).
Antecedents de fet.
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1. El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets
Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en
l’article 1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret
determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament,
econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat doncs són dipositàries d'aquest
dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a subjecte indiscutible de
dret.
2. Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers
anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma
majoritària, el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat
de recolzar l’exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de Catalunya, mitjançant
l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es va reconèixer
a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.
3. En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada,
el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI sobre
l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de
setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores
d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus
plens. Una manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i
ha de poder expressar-se amb llibertat.
4. Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus
regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar
l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de Municipis i
l’Assemblea Nacional Catalana.
5. L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies per
atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels nostres
Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’Instrucció
2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N del
Parlament de Catalunya.
6. Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la
Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu
dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per part
dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia
denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno,
-cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres procediments concrets
contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó
que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de
l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport
per tal que li aportin tota mena d’informació.
Resolució.
Com a Alcaldessa Accidental proposo al Ple l'adopció del següent ACORD:
Primer. MOSTRAR el rebuig de l’Ajuntament de L'Armentera als requeriments enviats per ordre de
l’Audiència Nacional espanyola a gairebé 300 ajuntaments catalans per haver aprovat una moció
de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya.
Segon. DONAR suport a les persones que, a causa d’aquests requeriments puguin ser
encausades o citades a declarar per part de l’Audiència Nacional, recordant el dret fonamental a la
lliure expressió.
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Tercer. DECLARAR, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici eminentment
cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen de la
voluntat popular i, molt particularment, des dels ajuntaments entesos com a l’administració més
propera a la ciutadania.
Quart. RECOLZAR les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les persones
encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tota la ciutadania a participar-hi.
Cinquè. TRASLLADAR certificat del present acord a les entitats municipalistes (AMI, ACM i FMC),
al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat
Valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de l’estat espanyol i
francès.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (5) Cinc: Srs. IBARZ, MAZARICO, ALBERT, BAIX i ALCALDESSA
ACCIDENTAL.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0) Zero: Cap.

8. MOCIÓ DE REBUIG ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL CONTRA LA LLEI DE
MESURES URGENTS PER AFRONTAR L'EMERGÈNCIA EN L'ÀMBIT DE L'HABITATGE I LA
POBRESA ENERGÈTICA. (Exp. 173/2016).
Antecedents de fet.
1. L’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica és una situació de
desemparament en què es troben moltes llars com a conseqüència de la precarietat
econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi. En molts casos es veuen incapaces de
fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, en
una situació de sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a final de
mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja haver
d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència renunciant a
l’alimentació o a un habitatge digne.
2. El món local, coneixedor de les de les problemàtiques reals que afecten als veïns i veïnes,
des de l’inici de la crisi ha estat fent front als problemes derivats de la pobresa energètica i
l’emergència habitacional. Mesures, que gràcies a la proximitat i a la immediatesa han
servit de mur de contenció per pal·liar la greu situació dels que pateixen.
3. Des de la Comissió s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures per protegir als
consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a d’altres
situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. El Parlament
europeu ha requerit als governs per tal de que donin resposta a les famílies perquè “ningú
hauria de morir a Europa per no tenir calefacció” i en una resolució ha reconegut que “si el
govern regional o local” és capaç de trobar els recursos amb els quals pot finançar, ni que
sigui parcialment aquesta política, que es faci”.
4. En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament,
pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui
interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més
vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern. La Generalitat va aprovar
la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la qual no es pogués tallar ni
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la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat entre els mesos de
novembre i març.
5. Davant d’aquesta situació de vulnerabilitat i desemparament de bona part de la població
catalana, l’única resposta política per part del govern central ha estat la d’interposar
recursos d’inconstitucionalitat que paralitzen les normatives i suposen el que ha estat una
constant en la legislatura, la judicialització de conflictes polítics.
6. El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015, després que
el Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaïen
competències estatals en matèria de règim energètic
7. Ara, la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar els problemes d’exclusió residencial i
de pobresa energètica va ser aprovada pel Parlament de Catalunya per unanimitat.
L’objectiu era donar resposta a les situacions de vulnerabilitat en que es troben les
persones més afectades per la crisis econòmica i social.
8. Aquesta llei, fruit del consens polític i social, era un bon instrument que ha permès donar
cobertura i emparament a persones amenaçades de desnonament del seu habitatge o del
tall en els subministraments bàsics d’energia.
9. Una llei que, malauradament ha estat recorreguda al Tribunal Constitucional per part del
govern central en funcions. El govern del PP ha interposat un recurs d’inconstitucionalitat
contra la llei demostrant una vegada més la seva manca de sensibilitat social.
10. Davant d’aquest nou atac a l’autonomia local i a la nostra ciutadania més desfavorida, el
passat 3 de maig es va celebrar una cimera amb els grups parlamentaris, els promotors de
la iniciativa legislativa popular, la Taula d’entitats del Tercer Sector, la Plataforma pel dret a
un habitatge digne, els sindicats UGT i CCOO, i els representants del món local de
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, on es va
acordar “deixar sense efectes pràctics la resolució del Tribunal Constitucional. És va
acordar l’elaboració d’una nova llei d’emergència social que reculli tot allò que ara ha
quedat suspès per tal de donar resposta amb mesures útils, pràctiques i segures, a la
ciutadania que pot veure’s afectada per una onada de desnonaments o de talls de
subministrament energètic.
11. El món local en el seu conjunt, i els Ajuntaments en singular, com administracions més
properes als ciutadans, continuarem malgrat la interposició de recursos i la suspensió de
normatives, ajudant a la gent perquè servir als nostres ciutadans i especialment, als més
vulnerables, és la nostra raó de ser.
Resolució.
Com a Alcaldessa Accidental proposo al Ple l'adopció del següent ACORD:
Primer. EXPRESSAR el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos contra
normatives que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació
d’emergència d’habitatge o de pobresa energètica.
Segon. DENUNCIAR l’actitud política miop i la manca de sensibilitat social del Govern espanyol
que malgrat els requeriments comunitaris no ha formulat cap normativa en matèria de protecció
dels consumidors i de les persones que es troben en situació de desemparament.
Tercer. DONAR suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats municipalistes i
socials d’elaborar ràpidament una normativa que integri diferents mesures i que permeti recuperar
eines d’actuació en aquesta matèria per part de les administracions locals i de la Generalitat.
Quart. DEMANAR a les entitats bancàries i financeres que assumeixin també el seu paper en la
solució dels conflictes habitacionals.
Cinquè. REITERAR el compromís social i la unitat de les institucions catalanes per donar
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solucions conjuntes per tal que els municipis que són governs locals i administracions de
proximitat, continuem donant suport a les famílies i persones que més ho necessiten.
Sisè. TRASLLADAR certificat del present acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de Municipis
de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de Consum, a l’Organització de
Consumidors i Usuaris, al govern espanyol i a la Unió Europea.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (5) Cinc: Srs. IBARZ, MAZARICO, ALBERT, BAIX i ALCALDESSA
ACCIDENTAL.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0) Zero: Cap.

9. MOCIÓ PER UNA COMARCA AMB AIGÜES NETES I SALUDABLES. (Exp. 174/2016).
Antecedents de fet.
1. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2000
estableix el marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. El primer paràgraf
del preàmbul diu: «L'aigua no és un bé comercial com els altres, sinó que és un patrimoni
que cal protegir, defensar i tractar com a tal». En l'article 1 estableix l'objecte de la Directiva
que és establir un marc per a la protecció de les aigües superficials continentals, les aigües
de transició i les aigües costaneres i subterrànies que, entre d'altres, garanteixi la reducció
progressiva de la contaminació del l'aigua subterrània i eviti noves contaminacions.
2. El Decret 283/1998, de 21 d'octubre, de designació de les zones vulnerables en relació
amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries estableix, d'acord amb el Reial
Decret 261/1996, de 16 de febrer, de transposició de la directiva 91/676 CEE, les mesures
per prevenir i corregir la contaminació de les aigües continentals i litorals causada pels
nitrats de fonts agràries, i atribueix a les comunitats autònomes la designació de zones
vulnerables enteses com aquelles superfícies territorials l'escorrentia i filtració de les quals
afecti o pugui afectar la contaminació per nitrats dels elements hídrics anteriorment
esmentats.
3. Atès que 34 municipis de l'Alt Empordà estan designats com a zona vulnerable d'acord
amb el que estableix el decret 283/1998, de 21 d'octubre de 1998 i posterior decrets que
amplien aquests zones.
4. Atès que a l'Alt Empordà tenim una càrrega ramadera del sector porcí molt elevada i que
explica la situació de vulnerabilitat i contaminació per nitrats de les aigües d'aquests
municipis i que la utilització en excés d'aquests purins genera infiltracions al subsòl que
provoquen problemes de contaminació greus per nitrats a les reserves d'aigua. I, tenint en
compte que La Generalitat de Catalunya té competències plenes en aquest assumpte en
les conques internes de Catalunya, com és el cas de l'Empordà i atès el fet que des de fa
més de 15 anys la comarca pateix una contaminació greu per nitrats i que bona part
d'aquesta problemàtica prové de la gestió dels residus de l'elevada cabana porcina i
d'altres granges d'aviram intensives i que presenta el següent resum:
5. Censos de porcí a l'Alt Empordà:
➔ 2002: 300.000 caps de porcí
➔ 2015: 375.000 caps de porcí
➔ Actualment hi ha tramitacions de noves granges en 23 municipis de l'Alt Empordà amb
més de 78.000 caps de porcí, a més d'altres tramitacions de macro-granges d'aviram
amb forta càrrega nitrogenada.
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6. Atès que molts municipis de la comarca de l'Alt Empordà tenen pous amb elevats nivells
de nitrats a l'aigua de boca, que sobrepassen els límits permesos, situació que obliga a fer
nous pous en molts pobles o mini-transvasaments entre municipis, però que en cap cas
s'ha resolt la contaminació de les aigües subterrànies.
7. Atès que per a recuperar la qualitat de l'aigua afectada per nitrats és necessari minimitzar
la contaminació i disminuir la font de contaminació què té aquest origen.
Resolució.
Com a Alcaldessa Accidental proposo al Ple l'adopció del següent ACORD:
Primer. DEMANAR al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que adopti
mesures efectives per a resoldre la manca de planificació històrica en la implantació de les
explotacions ramaderes, tenint en compte les limitacions reals dels recursos disponibles, afegida a
la manca real i efectiva del control dels programes de repartició de les dejeccions ramaderes al sòl
agrari.
Segon. DEMANAR a l'Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat que
garanteixi la bona qualitat i disponibilitat de les aigües subterrànies en base a la Directiva Marc de
l'Aigua, en el seu article 1d) i que doni compliment efectiu a la obligació següent «garanteixi la
reducció progressiva de la contaminació de l'aigua subterrània i eviti noves contaminacions» i
prioritzi i faci efectiu l'ús racional i sostenible de l'aigua, com a bé natural, d'especial interès públic,
estratègic, i cada vegada més escàs.
Tercer. DEMANAR al Departament de Territori i Sostenibilitat que dicti la suspensió de les
tramitacions i llicències de totes les granges mentre es redacta el Pla Director Urbanístic de les
explotacions ramaderes. D’acord amb l’article 73 de la Llei 1/2010 de 3 d’agost pel qual s’aprova
el text refós de la llei d’Urbanisme, el Departament de Territori i Sostenibilitat té potestat de
suspendre les tramitacions i llicències d’instal·lacions o ampliacions de les activitats que regula
l’esmentat Pla.
Quart. FACULTAR l'alcaldia presidència de la Corporació per a adoptar qualsevol acte o acord en
execució dels acords anteriors.
Cinquè. TRASLLADAR certificat del present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya i al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i els efectes legals oportuns, i a la IAEDEN (Carrer
Sant Vicenç, 30 1er de Figueres 17600).
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (5) Cinc: Srs. IBARZ, MAZARICO, ALBERT, BAIX i ALCALDESSA
ACCIDENTAL.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0) Zero: Cap.

9. PRECS I PREGUNTES.
La Sra. ALCALDESSA ACCIDENTAL pregunta si algun regidor té algun prec o pregunta per
formular al ple.
Atès que cap regidor demana la paraula la Sra. ALCALDESSA ACCIDENTAL clou el present punt
de l'ordre del dia.
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I no havent-hi cap més assumpte a tractar, la Sra. ALCALDESSA ACCIDENTAL aixeca la sessió
quan manquen tres minuts per les nou de la nit, de tot el que, com a Secretari – Interventor,
CERTIFICO.
Vist-i-plau,
L'Alcaldessa Accidental,

El Secretari,
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