AJUNTAMENT

DE

L'ARMENTERA

(Alt Empordà)

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

01/15
Ordinària
14 de gener de 2015

A la Vila de L’Armentera, el 14 de gener de 2015, essent les nou 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 – President 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:
Il.lm. Sr. Narcís ISERN SERRA,
Sr. Joan PUJOL PLANELLS,
Sra. Meritxell IBARZ SOLÀ,
Sra. Marta MORADELL i CABRATOSA,
Sr. Josep PLANAS QUER,

Alcalde – President
Primer Tinent d'Alcalde
Segona Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidor

CiU
CiU
CiU
CiU
UA-PM

Excusen la seva assistència:
Sra. Janine KRAUEL VILA,
Sr. Joan FERRARÓS ESTRAGÓ,

Regidora
Regidor

CiU
UA-PM

Són absents sense haver excusat la seva assistència:
-------Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat pel Secretari –
Interventor Senyor 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.
El Senyor ALCALDE explica que la sessió ordinària, prevista per al dimecres passat, s'ha
postposat una setmana degut a l'acumulació de festius en dates anteriors al 7 de gener.
1. APROVACIÓ D'ACTES ANTERIORS: SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 17/12/2014 (Exp.
309/2014).
L'acta esmentada s'ha tramès a tots els regidors per correu electrònic al compte de correu facilitat
per l'Ajuntament, i en paper als Senyors FERRARÓS i PLANAS, 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: (5) Cinc: Srs. PUJOL, IBARZ, MORADELL, PLANAS i Alcalde – President.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

2. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET. (Exp. 321/2014).
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Antecedents de fet.
1. En data 3 d'agost de 1999 el Ple municipal va aprovar per majoria absoluta l'adhesió de
l'Ajuntament al CONSORCI LOCALRET (CL), així com va aprovar-ne els Estatuts,
publicats al BOP de Girona de 1 de maig de 1997.
2. En data 23 de desembre de 2014 el CL comunica a l'Ajuntament l'acord consorcial de
modificació dels Estatuts, per tal d'adaptar-los a les disposicions de la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) i de la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de
reforma administrativa.
3. Informe del Secretari – interventor.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 22, 25, 26, 47, 57 i 87 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
➢ Arts. 10, 113 a 115, i 116 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de Règim Jurídic i Procediment
de les Administracions Públiques de Catalunya (LRJPAPC).
➢ Arts. 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS).
➢ Estatuts del CONSORCI LOCALRET (BOP de 1 de maig de 1997).
➢ Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local
(LRSAL).
➢ Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de
reforma administrativa.
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. APROVAR la modificació dels arts. 2, 7, 23, 25, 26, 29, 29bis, 32 i 33 dels Estatuts del
CONSORCI LOCALRET, publicats al BOP de Girona de 1 de maig de 1997, conforme a la
proposta que consta a l'expedient, tramesa pel mateix Consorci (acord de l'Assemblea General del
CL de 27 de novembre de 2014).
Segon. SOTMETRE a informació pública els acords anteriors pel termini de 30 dies per mitjà
d'anunci al BOP, al DOGC i al tauler de la Corporació. L'execució d'aquest punt serà dut a terme
pel CONSORCI LOCALRET, conforme a l'acord de l'Assemblea General abans esmentat.
Transcorregut el termini d'exposició pública, si no s'haguessin presentat al·legacions contra el
present acord, aquest s'entendrà definitivament aprovat.
Tercer. TRAMETRE certificat del present acord, un cop aprovat definitivament, a la DGAL i al
CONSORCI LOCALRET.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, per majoria absoluta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (5) Cinc: Srs. PUJOL, IBARZ, MORADELL, PLANAS i Alcalde – President.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

3. MODIFICACIÓ

DELS ESTATUTS DE

L'ASSOCIACIÓ

CONSELL D'INICIATIVES

C/ Pau Casals, 2 – Tel. 972 52 01 21 – Fax 972 52 05 54 – 17472 L'ARMENTERA – ajuntament@armentera.cat

AJUNTAMENT

DE

L'ARMENTERA

(Alt Empordà)
LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA). (Exp.
320/2014).
Antecedents de fet.
1. En data 3 d'agost de 1999 el Ple municipal va aprovar per majoria absoluta l'adhesió de
l'Ajuntament a l'associació CONSELL D'INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT
DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA), així com va aprovar-ne els Estatuts.
2. Escrit del CILMA, de 10 de desembre de 2014, pel que trasllada l'acord de l'ens de
modificació dels Estatuts, per tal d'adaptar-los a les disposicions de la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (LRSAL) i de la Llei
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de
reforma administrativa.
3. Informe del Secretari – interventor.
Fonaments de dret.
➢ Arts. 22, 25, 26, 47 i DA 5ª de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
➢ Decret 110/1996, de 2 d'abril, de règim de les Organitzacions Associatives i Registre d'Ens
Locals.
➢ Estatuts de l'associació CONSELL D'INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE
LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA).
➢ Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local
(LRSAL).
➢ Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de
reforma administrativa.
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de L'Armentera proposo al Ple l'adopció del següent
ACORD:
Primer. APROVAR la modificació dels arts. 13, 14, 15, 17, 18, 25, 26, 27, 29 dels Estatuts del
CONSELL D'INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA
(CILMA), conforme a l'acord de l'Assemblea General del CILMA de 25 de novembre de 2014, i que
consta a l'expedient.
Segon. TRAMETRE certificat del present acord al CILMA per a la publicació de l'acord de la
modificació esmentada al BOP i al DOGC, i efectuar els tràmits consegüents davant de la DGAL.
Efectuada la votació, s’APROVA la proposta, per majoria absoluta, amb el resultat següent:
Vots a favor: (5) Cinc: Srs. PUJOL, IBARZ, MORADELL, PLANAS i Alcalde – President.
Vots en contra: (0) Zero: Cap.
Abstencions: (0): Zero: Cap.

4. PRECS I PREGUNTES.
L'ALCALDE ofereix la paraula als membres del Ple que vulguin plantejar precs o preguntes.
El Senyor PLANAS pregunta sobre l'enllumenat públic del SAU 2. Vol saber si l'Ajuntament ja es fa
càrrec de la despesa del servei.
El Senyor ALCALDE explica que segurament a hores d'ara la companyia elèctrica ja carrega les
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factures a l'Ajuntament, ja que fa més de mig any que l'Ajuntament va demanar el canvi de nom,
de la Junta de Conservació del SAU 2 a l'Ajuntament. Afegeix que l'entitat urbanística
col·laboradora (EUC) va finalitzar el període de conservació de la urbanització, que ja ha sol·licitat
a l'Ajuntament el lliurament dels serveis urbanístics al seu càrrec, que l'Ajuntament ha detectat
algunes anomalies que cal esmenar, i que en aquests moments està pendent que l'EUC solventi
les anomalies.
El Senyor PLANAS també comenta que pels voltants de Can Sancho hi ha faroles que no
funcionen.
El Senyor PUJOL aclareix que el problema és d'un diferencial que no funciona bé, que el problema
està detectat i que l'empresa encarregada de solucionar-ho ja hi està treballant.
En un altre ordre de coses el Senyor PLANAS pregunta si es podria haver evitat l'enderroc de
l'escola, dut a terme durant les festes de Nadal.
El Senyor ALCALDE respon que la qüestió és que cap tècnic del Departament d'Ensenyament de
la Generalitat garantia l'estabilitat de l'edifici, i que la Generalitat diu que no té diners per fer
l'escola nova i menys per reformar-la, cosa que és més cara perquè obligaria a adaptar tota
l'escola a la normativa actual. Afegeix que l'origen de l'enderroc rau en l'aparició d'una esquerda,
que derivà en el col·lapse d'una volta. Arran d'aquest fet el Departament d'Ensenyament va
ordenar la instal·lació de mòduls al pati i el tancament de l'edifici, instal·lant una tanca perimetral
que, al seu entendre, no evitaria una desgràcia en el cas de col·lapse de l'edifici perquè, si bé els
fonaments estaven bé, l'estabilitat de l'escola no ho estava.
Per acabar, el Senyor PLANAS demana si algú ha sol·licitat llicència per a la construcció d'una
granja a L'Armentera.
El Senyor ALCALDE contesta que al mateix lloc on es volia fer la planta de biogàs, que és per
obrir una activitat d'engreix de porcs i que la sol·licitud s'està tramitant.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, el Senyor ALCALDE – PRESIDENT aixeca la sessió
quan són dos quarts de deu de la nit, de tot el que, com a Secretari, CERTIFICO.

L'Alcalde – President

El Secretari – Interventor
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