ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA NOU DE JULIOL DE DOS MIL QUINZE
ASSISTENTS
PRESIDENT

Sr. Ignasi Sabater Poch

MEMBRES

Sr. Jordi Tubert Vilà
Sra. Núria Roca Puigdemont
Sr. Marc Roura Pujol
Sra. Susagna Ribas Ros
Sra. Maria Dolors Torre Bover
Sr. Susagna Mustera Garrofa
Sr. Maria Dolors Pareta Jofre

Secretari-interventor:

Sr. Miquel Coma i Tarrés

Excusa la seva assistència el Sr. Cosme Hugas Domingo
L'article 38 del ROF preveu que dintre dels 30 dies següents a la constitució de l'Ajuntament, l'alcalde ha de
convocar una o varies sessions extraordinàries del Ple de la Corporació, a fi de resoldre sobre els assumptes
referits a l'organització municipal i que a continuació es proposen o se’n donen coneixement:
1.- CONEIXEMENT AL PLE
Coneixement de les resolucions d’alcaldia referents al cartipàs municipal i delegacions transferides, a la
composició de la Junta de Govern i les delegacions i als tinents d’alcalde i altres regidors
Es posa en coneixement del Ple les resolucions dictades el dia 16 de juny de 2015 que es transcriuen a
continuació:
"1.1.- Nomenament Regidors de la Corporació
“DECRET 168/2015.- Verges, 30 de juny de 2015
Atès el Ple de constitució de l'Ajuntament celebrat el passat dia 13 de juny i pel que es va procedir a l'elecció
de l'alcalde, recaient al regidor senyor Sabater;
Atesa la necessitat i oportunitat de procedir al nomenament dels regidors com a Tinents d'Alcalde.
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Atès que els Tinents d'Alcalde són membres nats de la Junta de Govern Local.
Atès que és competència d'aquesta Alcaldia, d'acord amb allò que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei
de Bases de Règim Local en la redacció donada per la Llei 57/2003 de mesures per a la modernització del
govern local i els articles 46 i següents del ROF:
DISPOSO:
PRIMER.- Nomenar als regidors de la Corporació que a continuació es relacionen, com a TINENTS
D'ALCALDE d'acord amb l'ordre de prelació que segueix:
1r. Sr. Jordi Tubert Vilà
2n. Sra. Núria Roca Puigdemont
3r. Sr. Marc Roura i Pujol
SEGON.- Els designats que acceptin el càrrec de tinent d'alcalde formaran també part de la Junta de Govern
Local i el substituiran per ordre estricte de prelació en casos de vacant, absència, malaltia, per causes
abstenció o recusació o qualssevol altra impossibilitat, quedant els tinents d'alcalde com a alcaldes
accidentals.
TERCER.- No serà necessari el decret de nomenament de substitut, produint-se aquesta de forma automàtica
en favor del tinent d'alcalde d'acord amb la prelació aquí decretada, sempre que la substitució sigui inferior a
un període de 15 dies naturals.
QUART.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que es realitzi i publicar-la en el
Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de l'efectivitat d'aquesta modificació des del dia següent a la
signatura d'aquesta resolució.
1.2.- Nomenament membres Junta de Govern Local
“DECRET169/2015.- Verges, 30 de juny de 2015.
Atès que és competència d'aquesta Alcaldia nomenar els membres que han de composar la Junta de Govern
Local;
Atesa la oportunitat i conveniència de continuar comptant amb un òrgan d'assistència a l’alcaldia;
Atès que la Junta de Govern Local està creada com a òrgan necessari de la Corporació;
Vistos els articles 20.1 i 23 de la Llei de Bases de Règim Local i 35 i 52 del ROF;
DISPOSO:
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PRIMER. - Incorporar els regidors nomenats com a tinents d'alcalde com a membres nats de la Junta de
Govern Local, que estarà composada per tant, per l'alcalde, qui la presidirà i els regidors tinents d'alcalde
senyor Jordi Tubert Vilà, senyora Núria Roca Puigdemont, senyor Marc Roura Pujol.
SEGON.- Constituir la Junta de Govern com a òrgan d’assistència a l’alcalde i delegar-li les següents
atribucions dins dels límits de la meva competència:
-

-

-

Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
Aprovar l’oferta pública de treball, bases de les convocatòries, nomenaments i contractació de
personal, extinció de relacions laborals, declaració de situacions administratives i jubilacions,
atorgament de permisos quan superin una jornada de treball.
Aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat
Aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització i els altres instruments de gestió urbanística
Contractació d’obres, serveis i subministraments. Incloent: aprovació expedients de contractació
d’expedients que es segueixen pel procediment negociat amb i sense publicitat, contractacions
menors, d’acord amb les bases d’execució del pressupost.
Aprovació projectes d’obres i serveis, i memòries valorades.
Adquisició de béns.
Venda de béns patrimonials.
Concessió de serveis.
Cessió de béns a tercers, sempre que no es refereixi a cessions temporals, a entitats sense ànim de
lucre i períodes inferiors a un mes.

TERCER.- Disposar que la Susagna Ribas Ros assisteixi a les Juntes de Govern amb veu i sense vot d'acord
amb el que disposa l'article 113 del ROFRJEL.
QUART.- Disposar que a la Junta hi puguin assistir els portaveus dels altres grups municipals així com
personal de l'Ajuntament u altre de confiança per tal d'assessorar als membres sobre àmbits o competències
concretes.
CINQUÈ.- Fixar l’últim dijous de cada mes, a les 19:30 hores del vespre per a la realització de les sessions,
tot i que es pot modificar el seu horari per decret d’alcaldia.
SISÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que realitzi i publicar-la en el Butlletí
Oficial de la Província, sense perjudici de l'efectivitat d'aquesta modificació des del dia següent a la signatura
d'aquesta resolució.
1.3.-Cartipàs municipal i delegacions transferides
“DECRET 170/2015 – Verges, 30 de juny de 2015
Atès el Ple de constitució de l'Ajuntament per al mandat 2015-2019 celebrat el passat dia 13 de juny;
Atesos els decrets de nomenament de tinents d'alcalde i de composició de la Junta de Govern Local;
Atès que cal procedir a reestructurar la composició del cartipàs amb la incorporació dels nous membres;

3

Atès que és competència d'aquesta Alcaldia, d'acord amb allò que disposa l'article 21 i 23.4 de la Llei 57/2003
de mesures per a la modernització del govern local fer les delegacions a favor dels tinents d'alcalde i regidors
DISPOSO:
PRIMER.- Aprovar la composició del cartipàs municipal, el qual quedarà integrat d'acord amb la següent
distribució de funcions:
a) Àrea d'Alcaldia, responsabilitat de l'Alcalde senyor Ignasi Sabater Poch, que comprèn les següents
responsabilitats i regidories:
Comunicació
Hisenda
Cultura i Festes
Administració general i Personal
b) Àrea de la primera Tinença d’Alcaldia,del senyor Jordi Tubert Vilà i que comprèn les següents
regidories:
Obres municipals
Serveis
Camins
c) Àrea de la segona Tinença d’alcaldia,de la senyora Núria Roca Puigdemont, i que comprèn les
següents regidories:
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Ordenació Municipal i Medi Ambient
Paisatge Cultural i Urbanisme
d) Àrees de la regidories responsabilitat del senyor Marc Roura Pujol, i que comprèn les següents:
Educació (Institut - Escola i Llar d’infants)
Processos participatius
e) Àrea de les regidories responsabilitat de la senyora Susagna Ribas Ros, i que comprèn les següents:
Atenció a les persones
Lleure i Esports
Joventut
SEGON.- Establir que les delegacions que es realitzen en els regidors és la facultat de gestió i de presentació
de propostes al Ple i a la Junta de Govern Local, dins dels àmbits delegats. No es delega la facultat de dictar
decrets ni resolucions que afectin a tercers.
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TERCER.- Les delegacions entraran en vigor el dia següent a la signatura d’aquesta resolució.
QUART.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que realitzi i publicar-la en el Butlletí
oficial de la Província, sens perjudici de l’efectivitat d’aquests nomenaments des del dia següent a la signatura
d’aquesta resolució. “
2.- PROPOSTA AL PLE DE LA FIXACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL
I ALTRES ACORDS DE FUNCIONAMENT DE L’AJUNTAMENT
Atès que el passat dia 13 de juny es va constituir el nou Ajuntament, i per tal d’aconseguir un correcte i eficaç
funcionament i fomentar la participació i informació dels diferents grups municipals, regular el funcionament
del Ple i crear i regular el funcionament d’altres òrgans municipals
Es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
PRIMER.- FIXAR l’últim dijous dels mesos imparells (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre), a les
vint hores i trenta minuts del vespre (20:30 hores), per portar a terme els Plens ordinaris. Per acord dels
portaveus, es podrà variar el dia i o l’hora. La Junta de portaveus es reunirà la setmana anterior al Ple per
revisar els assumptes a tractar.
SEGON.- CREAR la Comissió Especial de Comptes com a òrgan d’existència preceptiva a l’ajuntament, amb
les funcions assenyalades pels articles 58 i 101 del Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, composada per l’alcalde i pels regidors següents: 1 del govern, 1 del grup de CiU i 1 del grup
d’ERC.
El Sr. SABATER explica que en aquest primer punt, hem optat per celebrar els plens de forma bimestral, tot i
que la llei permet celebrar-los de forma trimestral, doncs creiem que és millor de cares a la participació,
sobretot pels regidors de l’oposició.
Pel que fa a la comissió especial de comptes, en formaran part del nostre grup el Sr. Marc Roura i Pujol, qui
actuarà de tresorer i jo mateix.
La Sra. TORRES manifesta que ho parlaran els regidors de CiU
La Sra. MUSTERA exposa que en principi serè jo, sempre que m’ho permetin perquè també seré consellera
La Sra. TORRES també exposa que s’han assabentat molt tard de les propostes i que ens hauria agradat
poder-ho parlar entre nosaltres, tot i que se que aneu de bòlit.
El Sr. ALCALDE li contesta que la nostra intenció és que estigueu informats i que de cares al proper ple, al 30
de juliol, ja intentarem informar-vos amb més antelació. Però en aquest ple d’avui hem anat sota els terminis
massa curts.
Tot seguit se sotmet la proposta a votació, que resulta aprovada per unanimitat.
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3.- PROPOSTA AL PLE DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS ALS ÒRGANS COL·LEGIATS
D’ENS SUPRAMUNICIPALS
Vista la necessitat de nomenar representants de la corporació als òrgans col·legiats dels quals en forma part
Vist el que disposen els articles 38 i concordants del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals de 28 de novembre de 1985
Vist que els ens i òrgans als que s’ha de nomenar la representació i que són:
* Consell Escolar de l’IE Francesc Cambó Batlle
* Consell Escolar de la llar d’Infants
* Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA)
* Consorci del Ter
* Federació de Municipis de Catalunya
* Associació de Municipis de Catalunya
* Juntes Pericial de Rústica
* Comissió Especial de Comptes
* Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Empordà
* Junta Central d’Usuaris d’aigües del Baix Ter
Es Proposa al Ple de l'Ajuntament:
PRIMER.- NOMENAR com a representants de la corporació en els òrgans col·legiats els següents regidors:
* Consell Escolar de l’IE Francesc Cambó Batlle
Marc Roura Pujol
* Consell Escolar de la llar d’Infants
Marc Roura Pujol
* Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient (CILMA)
Núria Roca Puigdemont
* Consorci del Ter
Ignasi Sabater Poch
* Federació de Municipis de Catalunya
Ignasi Sabater Poch
* Associació de Municipis de Catalunya
Ignasi Sabater Poch
* Junta Pericial de Rústica
L’alcalde: Ignasi Sabater Poch
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Regidor 1: Jordi Tubert Vilá
Regidor 2: Núria Roca Puigdemont
El secretari : Miquel Coma Tarrés
Un tècnic municipal: Sandra Fernández Soteras
* Comissió Especial de Comptes
Ignasi Sabater Poch
* Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Empordà
Susagna Ribas Ros
* Associació Municipis per d’Independència (AMI)
Ignasi Sabater Poch
* Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter
Núria Roca Puigdemont

SEGON.- NOTIFICAR el nomenament a les persones designades, als òrgans col·legiats i a la resta de
Departaments de l'Ajuntament.
Sense que es produeixin intervencions se sotmet a votació, que resulta aprovat pel següent resultat:
Vots a favor: 5 dels Srs. Sabater, Tubert i Roura i les Sres Roca i Ribes del Grup JFP-CUP-PA
Abstencions: 3 de les Sres. Torres del Grup de CiU i Mustera i Pareta del Grup d’ERC-AM
4.- PROPOSTA DE FIXACIÓ DE RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS A PERCEBRE
PELS MEMBRES DEL CONSISTORI
Atès el que estableix l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en la
redacció donada per la Ley 27/2013, de 27 de desembre de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local i que suposa una modificació substancial del règim legal de les retribucions dels càrrecs
electes.
Atesos els decrets d’alcaldia de dates 30 de juny de 2015 que determinen el cartipàs municipal i dels que es
dona coneixement pel Ple en aquesta mateixa sessió.
Es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
PRIMER.- ESTABLIR la dedicació parcial i les retribucions mensuals brutes, amb efectes a partir de l’endemà
de l’aprovació del present corresponents als següents membres de la Corporació:
REGIDOR
Ignasi Sabater Poch

DEDICACIÓ SETMANAL
10 hores (25%)
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RETRIBUCIÓ
364,71 euros

Núria Roca Puigdemont

20 hores (50%)

729,42 euros

La dedicació parcial suposa no percebre cap altre tipus de retribució per assistència a òrgans de govern i/o
col·legiats.
SEGON.- DISPOSAR una retribució per a cada regidor de 50 € per assistència efectiva a cadascun dels plens
ordinaris. La retribució es percebrà sempre que el regidor no tingui ni dedicació ni delegació específica. No
s’estableix cap tipus de retribució per les assistències als plens extraordinaris.
TERCER.- DISPOSAR una retribució per a cada regidor de 150 € per assistència efectiva a cadascuna de les
juntes locals de govern. La retribució es percebrà sempre que el regidor no tingui ni dedicació ni delegació
específica. No s’estableix cap tipus de retribució per les assistències a les juntes de govern extraordinàries.
QUART.- DISPOSAR que ni en els plens extraordinaris, ni a les comissions informatives, en cas que n’hi
haguessin, ni a les Juntes de portaveus es concediran ni es tindrà dret a indemnitzacions per assistències.
CINQUÈ.- ESTABLIR en favor dels membres de la Corporació el dret a ser indemnitzats per les despeses
efectivament realitzades en l’exercici del càrrec, prèvia acreditació documental d’aquests, que en el cas del
quilometratge es contarà d’acord amb les regles que s’apliquen al personal de l’ajuntament.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord als portaveus dels diferents grups i als regidors/es afectats, fent constar a
aquells que han estat designats per a desenvolupar el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial,
que s’entendrà acceptat aquest règim per l’afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24
hores següents a la seva notificació.
SETÈ.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauló d’anuncis de la
Corporació.
Intervencions:
Sr. SABATER
Proposem que com fins ara i hi hagi dues retribucions mensuals brutes de 2 dels regidors; la Núria Roca i jo
mateix, a raó de 20 hores i 10 respectivament. Estem parlant de 364 i 729 euros. Aquesta dedicació implica
que no puguem rebre assistències per les juntes i plens.
Per altra banda , cada regidor rebrà una indemnització de 50 euros pels plens ordinaris, no així els
extraordinaris. I per altra banda, els 3 altres regidors del govern en rebran 150 euros per les juntes de govern.
I hem proposat aquestes retribucions per donar més preponderància a la figura del regidor. Nosaltres ens
hem repartit les responsabilitats cadascun i tenim la nostra feina setmanal.
A banda, deixarem de percebre les de plens i juntes extraordinàries, de les comissions informatives i juntes de
portaveus i comissió de comptes. Tampoc disposarem de mòbils ni altres elements.
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Sra. MUSTERA
Abans tampoc en teníem de mòbils, teníem el nostre personal. Que quedi ben clar. Aquest increment
afectarà al pressupost. Estem d’acord que cobrin els regidors, però el sou ve determinat per la subvenció. I a
la juntes de govern hem passat de 50 a 150 euros, i és la junta tancada a 4 regidors més un cinquè.
Sr. SABATER
Si que hem incrementat, però no ho hauríem fet sense haver consultat el pressupost. Ho hem consultat i es
disposa de partida. També hem previst en els decrets, que en un futur es pugui donar entrada a altres
regidors a la junta. En qualsevol cas, això ja ho anirem veient.
Sr. ROURA
Exposa la diferència entre les dedicacions i les assistències. I que com que no hem pogut cobrar tots per
dedicació, perquè només es permet per un o dos, hem optat per les assistències.
Sra. TORRES
M’agrada saber-ho perquè no n’estava informada.
Sense que es produeixin més intervencions se sotmet a votació, que resulta aprovat pel següent resultat:
Vots a favor: 5 dels Srs. Sabater, Tubert i Roura i les Sres Roca i Ribas del Grup JFP-CUP-PA
Abstencions: 3 de les Sres. Torres del Grup de CiU i Mustera i Pareta del Grup d’ERC-AM
5.- PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS.Vista la redacció de l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local donada per la Llei
57/2003, de 16 de Desembre, a efectes de la seva actuació corporativa.
Vist que els membres de les Corporacions Locals s’han de constituir en grups polítics, en la forma i els drets i
les obligacions que s'estableixin amb excepció d'aquells que no s'integrin en el grup polític que constitueixi la
formació electoral per la que varen ser escollits o que abandonin el seu grup de procedència, que tindran la
consideració de membres no adscrits.
Vist que en les passades eleccions de 24 de maig es van presentar 3 candidatures i que van obtenir
representació a l’ajuntament de Verges 3 d’elles, essent les següents:
JFP-CUP-PA, CiU i ERC-AM.
Es proposa al Ple l'adopció del següent acord:
CONSTITUIR els Grups Municipals següents amb els seus portaveus i portaveus adjunts:
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• Grup Junts Fem Poble - Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu, (JFP-CUP-PA) amb el seu
portaveu senyor Ignasi Sabater Poch i portaveus adjunts Jordi Tubert Vilà, Núria Roca Puigdemont,
Marc Roura Pujol i Susagna Ribas Ros.
• Grup Municipal Convergència i Unió (CiU) amb el seu portaveu senyor, Cosme Hugas Domingo i La
seva portaveu adjunta Maria Dolors Torres Bover.
• Grup Esquerra Republicana de Catalunya– Acord Municipal (ERC-AM) amb la seva portaveu
Susagna Mustera Garrofa i la seva portaveu adjunta Dolors Pareta Jofre.
6.- PROPOSICIONS URGENTS
El Sr. Alcalde passa la paraula a la Sra. Roca
Sra. ROCA
Com ja sabeu, havíem d’aprovar abans del dia 17 de juliol aquest planell, que defineix els subjectes obligats i
les finques afectades que han de complir amb les mesures de prevenció dels incendis forestals. Aquesta
franja encercla els nuclis, els masos i les granges.
Ens varem trobar aquest projecte fet pel Consell Comarcal amb ajut de la Diputació de Girona. Des de
l’Ajuntament, l’anterior equip de govern, el va revisar, i el que portem nosaltres no l’hem pas tocat. Hem de
tenir la legitimitat per poder-lo executar.
El Sr. ROURA puntualitza que no hem fet pas cap modificació que no hagués fet l’anterior govern.
PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ SEGONS EL QUE ESTABLEIX
LA LLEI 5/2003, DE 22 D'ABRIL, DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES
URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES INSTAL·LACIONS SITUATS
EN TERRENYS FORESTAL, MODIFICADA PER LA LLEI 2/2014, DEL 27 DE GENER, DE MESURES
FISCALS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL SECTOR PÚBLIC.
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves
obligacions per als ajuntaments.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de
distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava obligacions a les urbanitzacions sense
continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La
modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en
terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la
modificació és molt important ja que multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de delimitació de les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei, que és
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l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de
protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de municipis de menys de
20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals.
Vist el Plànol de delimitació de Verges que ha realitzat la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i
les instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de
delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient”
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003.
Segon. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions aïllades determinades
al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir les determinacions d’aquesta
respecte la prevenció d’incendis.
Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades beneficiades per les franges
de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats com a polígons obligats a protegir al plànol de
delimitació i que llurs propietaris han de fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment
de les franges de protecció de que es beneficien.
Quart. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix sobre els terrenys forestals
grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de protecció.
Cinc. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 20 dies. A tal efecte, es publicarà
l’edicte corresponent al DOGC, BOP i tauler d’anuncis.
Sisè. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya.
Setè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, al Consell Comarcal i al Servei de Prevenció
d’Incendis de la Generalitat de Catalunya.
Vuitè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la signatura de quants
documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
Tot seguit se sotmet la proposta a votació, que resulta aprovada per unanimitat.
El Sr. ALCALDE per acabar us volia informar de dos aspectes.
En primer lloc, i en quant a la tercera fase del sanejament, ens hem reunit amb el departament de
Governació. Varem parlar del projecte i també dels diners que ens deuen del FEDER. Ens hem començat a
moure, podem veure la llum al final del túnel però haurem de ser molt insistents en el tema.
A obres i serveis es treballa amb la reubicació dels contenidors i això provocarà la creació de noves places
d’aparcament i canvis en la circulació com per exemple a la urbanització del Mas Pi.
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També em vaig reunir amb el gerent portaveu del Consorci del Ter per parlar del projecte del rec de l’Estany.
El vareu engegar vosaltres i sembla que va cap a bon port.
Tot el que estava en marxa amb l’anterior govern segueix el seu curs. No hem frenat res, tot va en dansa. Ja
us anirem informant de les novetats.
I sense més assumptes s’aixeca la sessió essent les vint-i-una hora i cinc minuts del dia nou de juliol, de la
qual cosa en dono fe.
L’alcalde

El secretari

Ignasi Sabater Poch

Miquel Coma Tarrés
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