AJUNTAMENT

DE

L'ARMENTERA

(Alt Empordà)
Exp. 182/2015
RPH

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

09/15
Ordinària
1 de juliol de 2015

A la Vila de L’Armentera, l'u de juliol de 2015, essent les vuit i cinc minuts del vespre, es reuneixen
a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, en primera convocatòria, sota la presidència de l’Il.lm. Sr.
Alcalde NARCÍS ISERN SERRA, 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
Càrrec
Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA,
Alcalde –President
Sra. Marta MORADELL i CABRATOSA,
Primera Tinent d'Alcalde
Sra. Meritxell IBARZ SOLÀ,
Segona Tinent d’Alcalde
reunió a les vuit i deu, quan s'està exposant el punt 2 de l'ordre del dia.
Sr. Joan COLOMER PAIRÉS
Regidor
Sra. Àurea MAZARICO CARRASCORegidora
Sr. Jaume ALBERT i TEIXIDOR
Regidor
Sra. Mireia BAIX i COLL
Regidor

Grup Municipal
CiU
CiU
CiU, que s'incorpora a la
CiU
CiU
CiU
CiU

És absent i s’excusa:
----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 DE SESSIONS ANTERIORS: 25/06/2015.
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 les actes.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (6) Sis: Srs. MORADELL, COLOMER, MAZARICO, ALBERT, BAIX i
ALCALDE.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

2. DONAR COMPTES DE RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA (Exp. 184/2015).
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Antecedents de fet.
1. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 13 de juny de 2015), aquest, en el
termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la Corporació per establir l’organització i el
funcionament dels òrgans de govern i administració de l’Ajuntament, entre d'altres,
comunicar el règim de delegacions de l'Alcalde a la Junta de Govern Local.
2. Atès que la Corporació no ha considerat convenient constituir la Junta de Govern Local per
aquest mandat, no és oportuna la delegació de competències de l'Alcalde a favor d'aquest
òrgan col·legiat.
3. No obstant això, 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).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera informo al Ple del següent
ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES al Ple de les resolucions de l'Alcaldia dictades des del dia 13 de juny
de 2015, que són les següents:
Núm. de
Decret

Data

Interessat

Síntesi de la resolució

113

16/06/15

114

17/06/15 David MARCÉ COMPANY

115

17/06/15 Francisca
GARRIGA

116

17/06/15 Josep CARBÓ ISERN

Atorgament de llicència urbanística per reforma
d'edificació existent per construir un bany, connexió a la
xarxa de clavegueram, i instal·lació de comptador de llum
al Carrer Pompeu Fabra número 19.

117

17/06/15 Joan LLACH FERRER

Atorgament de llicència urbanística per instal·lació de 25
m.l. de tanca metàl·lica amb una alçària de 63 cms. al
Carrer de la Mar número 4.

118

17/06/15 Claudi BARBOSA BAEZA

Atorgament de llicència urbanística per obertura de rasa
per connexió a la xarxa de clavegueram al Carrer Torroella
de Fluvià número 2, prèvia constitució de garantia.

119

17/06/15 Noemí
MOLPECERES Atorgament de llicència urbanística per l'adaptació d'un
REQUEJO
local existent en planta baixa per l'obertura d'una activitat
de bar amb terrassa i sala de ioga al Carrer Ajuntament
número 15, i requeriment en relació a l'obertura d'un bar.

120

17/06/15 Àurea Mazarico Carrasco

Nomenament de regidora tresorera.

121

17/06/15 Membres corporatius

Delegacions d'atribucions genèriques de direcció i gestió,
relatives a diferents àrees, a Tinents d'Alcalde i Regidors.

Sres. Marta MORADELL Nomenament Tinents d'Alcalde
CABRATOSA
Meritxell IBARZ SOLÀ
Atorgament de llicència urbanística per construir un porxo
adossat al Carrer Monturiol número 8.

ARGEMÍ Atorgament de llicència urbanística per obertura de rasa
per connexió a la xarxa de clavegueram al Carrer Josep
Pla número 6.
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19/06/15 Membres corporatius
personal municipal

i Assignació d'adreces de correu electrònic,
informàtiques, signatures electròniques i altres.

123

19/06/15 Membres corporatius

124

23/06/15 Natalia GODIA ORIHUELA Requeriment en relació a la sol·licitud de llicència
urbanística per construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al
Carrer 11 de Setembre número 26.

125

23/06/15 Cati
GIRONELLA

126

23/06/15 José PRADO PAVÓN

127

23/06/15 DEPARTAMENT
Requeriment en relació a la sol·licitud de llicència
D'ENSENYAMENT DE LA urbanística per instal·lació de mòduls prefabricats al
GENERALITAT
DE Passatge Escoles número 1.
CATALUNYA

128

25/06/15 Membres corporatius

Convocatòria de sessió plenària ordinària d'01/07/2015.

129

25/06/15 Membres corporatius

Establiment de punt de l'ordre del dia de les sessions
plenàries ordinàries consistent en donar comptes dels
decrets de l'alcaldia.

130

30/06/15 Personal municipal i càrrec Aprovació nòmines juny 2015.
electe amb dedicació

Convocatòria
25/06/2015.

de

sessió

plenària

claus

extraordinària

de

BRUGAT Requeriment en relació a la sol·licitud de llicència
urbanística per construcció de piscina al Carrer Josep Pla
número 8.
Requeriment en relació a la sol·licitud de llicència
urbanística per reforma interior d'habitatge al Carrer
Pompeu Fabra número 5.

La regidora Sra. IBARZ s'incorpora a la sessió en el decurs de l'exposició de la relació de decrets
abans esmentats.
El Ple es dóna per assabentat.

3. BONIFICACIÓ DE L'ICIO EN RELACIÓ A OBRES A EFECTUAR A L'ESCOLA FLUVIANETS
DE L'ARMENTERA. (Exp. 152/2015).
Antecedents de fet.
1. Escrit del Senyor Albert BAYOT i FUERTES, d'1 de juny de 2015, en representació del
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, pel que
sol·licita llicència urbanística per a efectuar obres consistents en instal·lació de mòduls
prefabricats a la finca situada al Passatge Escoles número 1 d'aquest terme municipal.
Acompanya tres exemplars de projecte bàsic i executiu (dos en paper i un en suport
informàtic), full d'assumeix de la direcció de l'obra d'arquitecte, full d'assumeix de la
direcció de l'obra d'arquitecte tècnic, designació del coordinador de seguretat i salut. Així
mateix sol·licita de l'Ajuntament bonificació de l'ICIO i execució de connexions als serveis
urbanístics.
2. Informe jurídic.
Fonaments de dret.
➢ Art. 103.2 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 (TRLRHL).
➢ L'Ordenança Fiscal número 4, reguladora de l'Impost d'Instal·lacions, Construccions i
Obres estableix que el Ple podrà bonificar l'ICIO fins a un 50% com a màxim.
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Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de L’Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. DECLARAR les obres consistents en la instal·lació de mòduls prefabricats a l'escola
Fluvianets, situada al Passatge de les Escoles número 1 d'aquest terme municipal, obra d’especial
interès municipal, per concórrer circumstàncies socials i culturals rellevants, atès que les obres
s'han d'executar per garantir el funcionament de l'únic centre educatiu de primària existent al
municipi.
Segon. ATORGAR al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la bonificació
del 50% de l'impost de construccions, instal·lacions i obres que meriti l'obra.
Tercer. NOTIFICAR el present acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (7) Set: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO, ALBERT, BAIX i
ALCALDE.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

4. ACORD DE COMPAREIXENÇA COM A PART ALS RECURSOS CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIUS CONTRA EL PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL I DEL
PAISATGE DELS AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÀ (Exp. 305/2014).
El present assumpte ha estat resolt per Decret de l'Alcaldia, conforme a l'acord de delegacions del
Ple de data 25 de juny de 2015, per la qual cosa en relació a la qüestió el ple no adopta cap
acord.

5. DONAR COMPTES AL PLE DE DEIXAR SENSE EFECTE NOMENAMENT D'ALCALDE
ACCIDENTAL PER ABSÈNCIA DE L'ALCALDE (Exp. 42/2015).
Antecedents de fet.
1. L'Alcalde – President no podrà assistir a l'Ajuntament per motiu d'un accident patit que
exigeix intervenció quirúrgica i un període de descans i de recuperació d'unes quantes
setmanes, per la qual cosa procedeix la designació d'Alcalde Accidental.
2. Per Decret d'Alcaldia-Presidència núm. 40/2015 de 6 de febrer de 2015 es nomenà al sr.
Joan PUJOL PLANELLS, Primer Tinent d'Alcalde, com a Alcalde Accidental des del dia 6
d'abril de 2015 fins a la recuperació de l'accident patit. La delegació comprèn totes les
facultats pròpies del càrrec.
3. Recuperació del Sr. Alcalde-President.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 47, 48 i 44 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).
Resolució.
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Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera dono comptes al Ple del següent
ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES del Decret de l'Alcaldia 64/2015, de 7 d'abril, pel qual es deixa sense
efectes el nomenament d'Alcalde Accidental que, literalment, diu:
DECRET DE L'ALCALDIA
DEIXAR SENSE EFECTE NOMENAMENT D'ALCALDE ACCIDENTAL PER ABSÈNCIA DE
L'ALCALDE.
Antecedents de fet.
1. L'Alcalde – President no podrà assistir a l'Ajuntament per motiu d'un accident patit que
exigeix intervenció quirúrgica i un període de descans i de recuperació d'unes quantes
setmanes, per la qual cosa procedeix la designació d'Alcalde Accidental.
2. Per Decret d'Alcaldia-Presidència núm. 40/2015 de 6 de febrer de 2015 es nomenà al sr.
Joan PUJOL PLANELLS, Primer Tinent d'Alcalde, com a Alcalde Accidental des del dia 6
d'abril de 2015 fins a la recuperació de l'accident patit. La delegació comprèn totes les
facultats pròpies del càrrec.
3. Recuperació del sr. Alcalde-President.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 47, 48 i 44 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).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera RESOLC:
Primer. DEIXAR SENSE EFECTE, des d'avui, el Decret d'Alcaldia-Presidència núm. 40/2015, de 6
de febrer, pel qual nomenava al Sr. Joan PUJOL PLANELLS, Primer Tinent d'Alcalde, com a
Alcalde Accidental de la present Corporació des del dia 6 d'abril de 2015 i fins a la meva
recuperació de l'accident patit.
Segon. DONAR COMPTES del present Decret al Ple municipal en la propera sessió que celebri.
Tercer. NOTIFICAR el present Decret al Primer Tinent d'Alcalde.
Quart. PUBLICAR el present Decret al BOP de Girona i al Tauler d'Edictes de la Corporació.
El Ple es dóna per assabentat.

6. DESIGNACIÓ DELS DIES DE FESTA LOCALS PER A L’ANY 2016. (Exp. 175/2015).
Antecedents de fet.
1. Escrit del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (RE 655, de
16 de juny de 2015, pel que informa que estan preparant l’ordre per a la determinació del
calendari de festes locals de Catalunya per al 2016.
Fonaments de dret.
➢ Art. 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball,
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➢

jornades especials i dies de descans.
Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2016.

Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de L’Armentera proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer. APROVAR els dies de festa local de l’Armentera per al 2016, que s’escauran en les dates
següents:
1. Divendres 22 de juliol, divendres anterior a la diada de Sta. Cristina (24 de juliol de 2016,
diumenge).
2. Divendres 11 de novembre, diada de St. Martí (11 de novembre de 2016, divendres).
Segon. TRASLLADAR el present acord als Serveis Territorials del Departament d'Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (7) Set: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO, ALBERT, BAIX i
ALCALDE.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

Abans d'obrir el torn de precs i preguntes, el Sr. ALCALDE, d'acord amb els arts. 83 i 91.4 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament, i Règim Jurídic dels Ens Locals (ROF), exposa la voluntat d'introduir un nou
assumpte a l'ordre del dia, prèvia votació de la urgència, que s'haurà d'adoptar per majoria
absoluta.
Es tracta de l'aprovació del Text refós de la modificació de Normes Subsidiàries del Planejament
de L'Armentera sobre adequació del límit del terme municipal i ampliació dels usos admesos als
terrenys situats entre el cementiri, el camí del cementiri, la carretera GIV-6302 i el sòl urbà,
redactada per Joaquim Balaguer Ariño i Bernat Bover Amorós.
Seguidament, els regidors Sr. ALBERT i Sra. BAIX abandonen la sala per concórrer causa
d'abstenció legal en relació a l'assumpte.
El Sr. ALCALDE passa a llegir la proposta d'acord concreta, que literalment, diu:

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DEL
MUNICIPI DE L'ARMENTERA. (EXP. 66/2014).
Antecedents de fet.
1. Modificació puntual de les NNSS de planejament del municipi de l'Armentera, adequació
del límit del terme municipal i ampliació dels usos admesos als terrenys situats entre el
cementiri, el camí del cementiri, la carretera GIV-6302 i el sòl urbà, redactada per Joaquim
Balaguer Ariño i Bernat Bover Amorós.
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2. Informe del tècnic municipal, de caràcter favorable.
3. Informe jurídic, favorable.
4. En data 2 d'abril de 2014 el Ple va aprovar inicialment la modificació puntual de les NNSS
abans esmentada (modificació puntual de les Normes Urbanístiques de les Normes
Subsidiàries, pel que es modifiquen els arts. 134, 125, 126 i 129, introduint una nova clau
AGp, i se'n defineix l'àmbit).
5. Sotmès l'acord i la documentació de la modificació a informació pública pel termini d’un
mes, essent publicat a El Punt Avui i al tauler d'anuncis, al DOGC i al BOP de Girona, i a
audiència als ajuntaments que limiten amb el terme municipal, clos el termini d'informació
pública i d'audiència, s'ha presentat una al·legació: Al·legant Sr. Narcís JORDI POCH i
ROS (RE de 23/05/2014).
6. Clos el termini d'un mes per emetre informe, dels organismes oficials requerits, únicament
s'ha rebut dins de termini l'informe del DARPAMN, favorable amb condicions a incorporar a
la figura de planejament que es tramita, encara que posteriorment se'n lliuraren d'altres.
7. Efectuat requeriment, l'equip tècnic redactor ha lliurat, en data 1 d'octubre de 2014, tres
exemplars en paper i tres en format cd del projecte de modificació de les NNSS, havent
incorporat les prescripcions dels informes sectorials emesos, així com l'al·legació
presentada.
8. Informe del Secretari – Interventor, favorable previ compliment de la normativa sobre
avaluació ambiental.
9. En data 29 d'octubre de 2014 el Ple va aprovar provisionalment, per majoria absoluta, el
projecte de modificació lliurat l'1/10/2014.
10. En data 22 de gener de 2015 la CTU requereix a l'Ajuntament que efectuï el procediment
d'avaluació ambiental corresponent, així com requereix text refós que incorpori les
prescripcions que detalla.
11. En data 8 d'abril el tècnic redactor lliura la documentació per a l'avaluació ambiental
estratègica simplificada.
12. Aprovació del document ambiental estratègic, per acord plenari de 25 de març de 2015.
13. En data 26 de juny de 2015 el tècnic redactor lliura el text refós de la modificació de les
NNSS.
14. Informe del Secretari – Interventor, pel que informa que manca donar compliment al
procediment d'avaluació ambiental.
Fonaments de dret.
➢ Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic de L'Armentera, aprovades per la
Comissió Territorial d'Urbanisme en data 27 de juliol de 2006, aprovant el Ple municipal la
verificació del Text Refós de les NNSS el dia 14 de novembre de 2006.
➢ Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme, TRLU, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
➢ Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme
(RLU).
➢ Arts. 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim
Local (LBRL).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. APROVAR el TEXT REFÓS del projecte de modificació puntual de les NNSS de
planejament del municipi de l'Armentera, adequació del límit del terme municipal i ampliació dels
usos admesos als terrenys situats entre el cementiri, el camí del cementiri, la carretera GIV-6302 i
el sòl urbà, lliurat en data 26 de juny de 2015, que consta a l'expedient, que incorpora les
prescripcions acordades en data 22 de gener de 2015 per la Comissió Territorial d'Urbanisme de
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Girona.
Segon. ORDENAR al Secretari que estengui la diligència en la qual es faci constar l'aprovació en
tots els documents que integrin la modificació.
Tercer. NOTIFICAR el present acord a l'al.legant i TRASLLADAR certificat del present acord a
l'equip redactor.
Quart. TRAMETRE certificat del present acord i un exemplar en paper i un en suport informàtic,
degudament diligenciats, a l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental (OTAAA).
Cinquè. TRAMETRE l'expedient a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona per a la seva
aprovació definitiva, de la forma que determina l'art. 92 TRLU, i per a la seva publicació.
En primer lloc es passa a votar la urgència de l'assumpte, motivada perquè l'ALCALDE ha estat
informat que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona, que ha d'aprovar de forma definitiva la
modificació de planejament, restarà en breu inactiva per la convocatòria de les eleccions al
Parlament, previstes per al 27 de setembre d'enguany.
Efectuada la votació, s’APROVA la urgència, per majoria absoluta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (5) Cinc: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO i ALCALDE.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.
Seguidament es vota la proposta d'acord, que s'APROVA, per majoria absoluta, amb el resultat
següent:
Vots a favor: (5) Cinc: Srs. MORADELL, IBARZ, COLOMER, MAZARICO i ALCALDE.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.
Els regidors Sr. ALBERT i Sra. BAIX es reincorporen a la reunió.

7. PRECS I PREGUNTES.
El Sr. ALCALDE pregunta si algun membre del Ple vol prendre la paraula.
El Sr. ALBERT es lamenta del funcionament defectuós que presta el contractista del servei de
manteniment de la jardineria municipal.
Així mateix informa que l'empresa Construccions Masmartí SL ha recol·locat al seu lloc una fita de
límit de terme municipal.
El mateix regidor demana informació sobre l'estat urbanístic de la zona de Can Caussa.
El Sr. ALCALDE li explica el procés de modificació de planejament que ha sofert la finca, amb
modificació de normes subsidiàries i aprovació de conveni urbanístic, pendent d'executar.
També pregunta el Sr. ALBERT pel solar situat al costat del Cafè Catalunya.
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El Sr. ALCALDE explica que el propietari demana 120.000 € per la finca, però que amb aquest
preu no troba comprador.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde – President aixeca la sessió quan són les
nou i deu minuts del vespre, de tot el que, com a Secretari – Interventor, CERTIFICO.
Vist-i-plau,
L'Alcalde – President

El Secretari
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