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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L´AJUNTAMENT D’OSOR

Núm. de la sessió:
Data:
Hora d’inici:
Hora d’acabament:
Lloc:

10/2015
10 setembre 2015
20: 00 de la tarda
20:55 del vespre
Sala de sessions de la Casa Consistorial

PRESIDEIX
Sr. Joan Pla Coll
ASSISTENTS
Sra. Carme Fauchs Moriscot
Sr. Pau Trias Bertrana
Sra. Judit Planchart Coll
Sr. Joan Cantal Coll
Sra. Helena Sala Torrent
Excusa la seva absència:
Sr Isidre Font Corominas
Secretari
Francesc Armengol i Aymerich
ORDRE DEL DIA:
Abans d’obrir la sessió el sr alcalde demana incloure per la via d’urgència el
següent punt en l’ordre del dia :
- Aprovació de la Moció de suport a l’acollida de població
refugiada víctima de conflictes armats a la mediterrània.
El Ple per unanimitat acorda la seva inclusió.
1.- Aprovació acta anterior.
Vistes les actes de les sessions plenàries 8/2015 de 20 de juliol i 9/2015 de 29
d’agost,
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Votació: S’aproven ambdues actes per unanimitat i sense esmenes.
2.- Dació en compte dels Decrets d’Alcaldia.
Es dona compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia del 51 al 59/2015
El Ple es dona per assabentat dels decrets presentats.
3.- Ratificació Decret d’Alcaldia 58/2015.
Vist el Decret d’Alcaldia 58/2015 de 21 d’agost que es transcriu a continuació:
“Atesa la sol·licitud de llicència urbanística que es descriu a continuació:
NÚM.
Nom
NIF
Domicili i telèfon
Descripció de les
obres
Data inici i final
Situació de la finca
Pressupost euros

2015/06
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SL
A-85309219
Paseo Conde de los Gaitanes,177-la Moraleja, Alcobendas
28109-Madrid
modificar la línea doble del circuit 110KV Vic – Sau – Sant
Hilari – Susqueda – Girona entre els recolzaments AP57 i
AP125
Línia doble circuit 110KV Osor
177.536,80 €

En data 6 d’agost de 2015, i en compliment amb el disposat en l'article 188.3 del Text
Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, es va emetre informe dels Serveis Tècnics en sentit favorable a l'adequació del
projecte presentat a les determinacions del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es
regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
De conformitat amb el disposat en els articles 53.1 r) del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, i 72.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya,
RESOLC
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Primer.- CONCEDIR llicència urbanística d’acord amb les dades consignades al
principi , i d'acord amb les següents determinacions:
a) Les actuacions s'ajustaran en la seva execució al projecte tècnic presentat
juntament amb la sol•licitud i a les Normes de planejament vigents en la
localitat. Així mateix haurà de respectar l'establert en el Pla/estudi de seguretat.
b) Les actuacions hauran de respectar els condicionants establerts en l’informe
tècnic que es transcriu a continuació:
“ANTECEDENTS
En data 28 de juliol de 2015, es sol·licita llicència per modificar la línea doble del circuit 110KV Vic – Sau –
Sant Hilari – Susqueda – Girona entre els recolzaments AP57 i AP125
Vista la sol·licitud de la llicència d’obres, el projecte presentat i els informes favorables del departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i vist que forma part del Pla Especial Urbanístic per
la modificació de la línia de 100kv

S’INFORMA,
NORMATIVA VIGENT:
•
•
•
•

Que en data 16 de juny de 2015 s’aprova el Pla Especial Urbanístic per la modificació de la línia
de 100 kv Vic - Sau - Sant Hilari - Susqueda – Girona entre els suports 57 i 125, als termes
municipals de Sant Sadurní d’Osormort, Vilanova de Sau, Sant Hilari Sacalm i Osor.
Que en data 10 de juny de 2013, fou aprovat inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
d’Osor amb l’aplicació d’un any de suspensió de llicències, i que actualment està caducada.
Que en data 18 de febrer de 2015 s’aprova definitivament les normes de planejament urbanístic
dels municipis sense planejament d’Osor
Que per tant la normativa vigent que li és d’aplicació són les normes de planejament urbanístic
dels municipis sense planejament

CONCLUSIÓ,
-

-

Ates que el projecte no és contrari al planejament vigent i forma part del Pla Especial aprovat pel
departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, s’informa favorablement a la
llicència d’obres sol·licitada tenint en compte que s’hauran d’aplicar totes les mesures de seguretat
necessàries per la correcta execució de les obres descrites.
La retirada de la runa que es generi durant el procés de les obres s’haurà de portar a un abocador
selectiu autoritzat.”

Segon.- Les obres haurien d'iniciar-se en un termini màxim de tres mesos, a partir de la
notificació de la present resolució, sent en tot cas la durada màxima d'execució de l'obra
de 12 mesos, a contar igualment a partir de la notificació d'aquesta resolució
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Tercer.- Aprovar la següent liquidació d’acord amb l’ordenança fiscal de la taxa de
llicències urbanístiques:
Impost (ICIO) (3 %)
Fiances:
TOTAL:

Euros
Euros
Euros

5.326,10
0,00
5.326,10

Quart.-. Notificar la present resolució al titular i als interessats .
Quan per a l'atorgament d'una llicència calgui contar amb certificacions, informes o
altres documents previs que emanin de la mateixa Corporació, l'oficina que tramiti
l'expedient principal els recaptarà directament, comunicant-lo així a l'interessat.
Quan una llicència o autorització sigui condició necessària per a l'atorgament d'altra
posterior, el termini per a la concessió d'aquesta s'iniciarà una vegada hagi estat
atorgada la primera.”
Es proposa al Ple adoptar el següent acord,
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 58/2015 de 21 d’agost de concessió de la
llicència urbanística 6/2015.
El Ple per unanimitat aprova i ratifica el decret 58/2015 de 21 d’agost.
4.- Dació en compte de les subvencions atorgades a l’ajuntament.
Es posa en coneixement del Ple les subvencions que diferents organismes han
atorgat a l’ajuntament:
•

Actuació: Equipament esportiu a la pista poliesportiva
Pressupost actuació: 4.813,69 euros.
Subvenció Departament de presidència de la Generalitat: 4.332,32
euros.

•

Actuació: Projecte acció social d’Osor
Pressupost actuació: 6.988,90 euros.
Subvenció Acció Social Diputació de Girona 3.494,45 euros.

•

Actuació: Instal·lació d’enllumenat públic en un tram del c/Major
Pressupost actuació: 20.657,41 euros.
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Subvenció presidència Diputació: 10.000 euros
Subvenció Pla Especial Inversions Sostenibles Diputació: 10.000 euros.
•

Actuació: Redacció del Pla d’acció per a l’energia sostenible d’Osor.
Pressupost actuació: 2.750 euros.
Subvenció Medi Ambient Diputació de Girona: 1.375 euros

El Ple per assentiment se’n dona per assabentat.
5.- Dació en compte de l’informe relatiu a l’elaboració de les dades de les
línies fonamentals del pressupost corresponent a l’exercici 2016
Es dóna compte al Ple de l’informe d’intervenció de 27 d’agost de 2015 i
documentació adjunta referents a les línies fonamentals del pressupost
corresponent a l’exercici 2016, documentació redactada de conformitat amb
l’article 27 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF) documentació que s’ha tramès al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques.
El Ple per assentiment se’n dona per assabentat.
6.- Adjudicació obra Consolidació Pont Medieval.
Atès que s’ha acreditat la necessitat d’aquest Ajuntament de contractar l’obra
de Consolidació del Pont Medieval, atès que el preu del contracte referenciat
ascendeix a 20.661,16 euros i 4.338,84 euros d’IVA
Atès que en data 7 de setembre de 2015 s’ha emès informe d’Intervenció, en
què s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa
que comporta la celebració del contracte.
Atès que en data 7 de setembre de 2015 s’ha emès Informe-Proposta de
Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix la Disposició Addicional Segona del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Proposo al Ple l’adopció del següent ACORD,
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Primer.- Portar a terme les obres relatives a CONSOLIDACIÓ DEL PONT
MEDIEVAL mitjançant el procediment del contracte menor, i adjudicar l’obra al
contractista CROUS-FARRARONS SL, amb NIF B17623497 per un import de
20.661,16 euros i 4.338,84 euros d’IVA
Segon.-. Aprovar la despesa corresponent a l’adjudicació de l’execució de
l’obra amb càrrec a l’aplicació 459/61900 del Pressupost vigent.
Tercer.- Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i
tramitació del pagament si escau.
Quart.- Notificar la resolució a l’adjudicatari i a la Diputació de Girona en el
termini de deu dies a partir de la data d’aprovació del present acord.
Sr Cantal: Quines millores es portaran a terme ?
Sr alcalde: Es renovaran les canonades d’aigua i de gas i es deixarà instal·lada
una altre canonada per si més endavant es vol utilitzar per llum i telèfon. A més
el constructor retirarà el tub d’uralita actual existent al pont i s’encarregarà del
seu transport a un centre de reciclatge.
El Ple per unanimitat aprova el present acord.
7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGENCIA
per el compliment del codi l’accessibilitat a tots els espais públics del
municipi d’Osor i en especial per el seu compliment en l’arranjament que
s’està portant a terme a la placeta del Molí al C/ de França.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
La convenció de drets de les persones amb discapacitat (aprovada per l'assemblea general de
l'ONU el 2006) estableix el dret d'aquestes persones a viure de forma independent i assegurar
el seu accés en igualtat de condicions a l'entorn físic, les comunicacions o la tecnologia i,
específicament, a: "edificis, vies públiques, transport i altres instal·lacions interiors o exteriors
com escoles, habitatges, equipaments sanitarisi llocs de treball". Aquests mateixos drets estan
recollits al "Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones" a l'estat espanyol. Com
sabem, però, en molts casos aquests drets encara no són efectius, molts espais, carrers o
barris dels nostres pobles encara son inaccessibles per a persones amb mobilitat reduïda
convertint-los en persones dependents per a la seva vida quotidiana.

c/Major,36 - 17161-Osor
Tel. i Fax 972 446 000
NIF.P1712300A
ajuntament@osor.cat
www.osor.cat

AJUNTA

AJUNTAMENT D’OSOR

D

La Selva

Ens veiem en l'obligació d'entrar a debatre aquest tema, amb molta més urgència de la que en
principi havíem previst. L'incompliment del codi d'accessibilitat en la proposta d'arranjament de
la placeta del C/ de França (al costat del Molí d'en Sarsanedes) ha precipitat l'entrada
d'aquesta moció.
Que es evident que en general hi ha moltes mancances d’accessibilitat als carrers i places del
poble, principalment a la zona d’equipaments esportius, també al carrer Major i ara un d'afegit,
l'esmentada placeta. Som conscients de la dificultat d’afrontar totes les reformes que suposa el
seu compliment i caldrà fer-ho amb temps i també constància. Però no es pot permetre que en
una reforma nova i que està en procés d'execució, es vulneri els drets d’accessibilitat i
seguretat que requereix un espai públic; convertint-se en un cúmul de barreres
arquitectòniques.
Que el nou equip de govern UFO-AM també ha manifestat públicament que no prioritzaran
grans obres, entenem per tant, i com la de major proporció, que no promouran la urbanització
del Carrer Major, amb clares conseqüències per l’adequada mobilitat dels vianants.
La discontinuïtat d’un itinerari clar per a vianants al Carrer Major, amb trams on no existeix
vorera, d’altres amb amples mínims que dificulta la circulació de cadires de rodes, cotxets de
nens o carrets per la compra i, que en molts trams, és impossible accedir a les voreres per la
seva alçada i manca de rampes o rebaixos. Dificultat que es fa més evident per a les persones
de més edat.
La problemàtica dels vehicles aparcats al mateix carrer, que obstaculitzen la circul.lació normal
en els dos sentits de circul.lació, obligant als vehicles a trepitjar les voreres i amb el conseqüent
perill que suposa per els vianants.

Per tots aquests motius, els grup municipal de CiU, proposa al Ple
municipal l’adopció dels següents ACORDS:
1- Paralització immediata de l'arranjament de la placeta del C/ de França, discussió d'una nova
proposta que compleixi amb el codi d'accessibilitat vigent a Catalunya, emprant materials que
no siguin perillosos, que les jardineres que han d'evitar l'ocupació de la placeta no suposin una
barrera arquitectònica per els vianants i que s'aprofiti aquest moment d'obres per la supressió o
arranjament de l'actual embornal que es troba al mig de la vorera i que suposa un perill evident.
2- Que l'Ajuntament d’Osor faci un pla d'accessibilitat per a tot el municipi que garanteixi la
circulació de les persones amb mobilitat reduïda de forma independent i sense dependre de
tercers.
3- Impulsar l'eliminació de barreres arquitectòniques garantint el lliure accés a totes les
persones. Inventariant tots aquells espais susceptibles de poder complir amb el codi
d’accessibilitat vigent (començant
per la placeta en qüestió), establint uns terminis raonables per reparar aquestes mancances en
funció de la seva gravetat i del benefici que pot representar per els veïns.
4.- Contrastar possibles sol.lucions per el Carrer major amb els projectes d’urbanització ja
redactats i valoració de la conveniència d’avançar en l’execució de nous passos de vianant o
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remodelació dels existents, amb la finalitat de crear un itinerari definit, evitant la circul.lació de
vianants per el mig del carrer.
5- Que donada la complexitat que avui en dia s'exigeix per a qualsevol tema, es doni sempre
coneixement a tots els membres del Ple de totes les actuacions de reforma en espais públics,
per insignificant que sigui, amb la finalitat de poder debatre les propostes, aportar-hi
coneixements i evitar en lo possible que es repeteixin situacions com la que ara ens trobem per
un senzill arranjament de jardineria.
No cal dir que si l'Ajuntament ha de fer gala de transparència i proximitat als veïns; qualsevol
actuació, per senzilla que sigui, ha d'estar convenientment explicada a tots el membres de
l’Ajuntament, als veïns del poble i escoltada la seva opinió.

Intervencions :
Sr Cantal: La Moció vol ser un toc d’atenció pel que fa a la execució de les
obres municipals. Entenem que les obres encara que tinguin un caire
provisional s’han de fer bé i ajustades a la normativa vigent. Vol agrair la bona
feina feta pels voluntaris però demana que es faci un plantejament correcte des
de l’ajuntament.
Sra Fauchs: Cal tenir present que en vint anys no s’ha fet cap Pla
d’accessibilitat des de l’ajuntament.
Sr Cantal: El Pla l’hauria de preparar un tècnic però en les obres concretes es
poden donar les directrius des de el propi ajuntament.
Sra Planchart: En aquest moment hi ha temes més urgents (ascensor de
l’ajuntament) que la placeta que es comenta.
Sr Cantal: Caldria assegurar un accés fàcil i a peu pla a la placeta fent servir
materials a preu assequible i que no comportin cap perill pels vianants.
Sra Planchart: S’estan estudiant tots els llocs a on hi manca un pla
d’accessibilitat per trobar-hi la sol.lució adient.
Sr Cantal: proposa fer un itinerari de mobilitat (passos zebra, senyalització ....)
pel municipi adequat per a tots els veïns.
Sr alcalde: Informa que el POUM s’haurà de tornar a revisar des de el seu inici
ja que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona no troba correcte les
previsions de creixement en població i habitatges que s’hi contemplen així com
tampoc la ubicació prevista per alguns equipaments (residència tercera edat...).
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Sr alcalde: La Comissió d’Urbanisme considera que el creixement demogràfic
del poble és negatiu i que es planteja una ampliació desproporcionada en el
nombre d’habitatges. Assenyala també que el sòl urbanitzable i el nombre
d’habitatges que actualment es poden fer (80) son suficients.
Sr Cantal: Caldrà fer una previsió del tipus d’habitatges que es poden construir.
S’hauran de retallar les previsions inicials del POUM però intentar defensar allò
que sigui convenient i el codi d’usos possibles.
Sr alcalde : la Comissió d’Urbanisme planteja el creixement del poble per la
zona de can Badia i al costa del casc urbà. No permet fer-ho en zones aïllades
o allunyades del casc urbà.
Sr Bertrana: La revisió i nova redacció del POUM comportarà un sobrecost
econòmic que caldrà revisar.
Sr alcalde: Cal disposar del POUM quan abans millor ja que les Normes de
Planejament actual han exhaurit pràcticament els terrenys a on s’hi pot actuar a
nivell urbanístic
Votació : El Ple per majoria absoluta amb dos vots a favor del grup de CIU i
quatre vots en contra del grup UFO desestima la Moció presentada.
8.- MOCIÓ DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DELS
CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi
que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes
internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània
durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la persecució, de les quals
almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han desaparegut o
mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï
augmentant els propers dos mesos.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals
que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al
Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a
instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions
en situació d’emergència i especialment en la postemergència i reconstrucció.
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L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població
arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de llavors, amb el suport
dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
−

Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1,
determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida.

−

Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas
de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.

−

Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de
1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut
de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.

−

Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació
d'una Xarxa de Municipis Acollidors.

−

Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.

−

Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i
només 28 places d'acollida.

−

Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb
un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.

−

Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin
resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, des de l’Ajuntament d’Osor es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. Instar el Govern espanyol a:
•
•
•
•

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida
i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les
administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar
la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones
sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
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•
•
•
•

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne
el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del
suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les
persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda
humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals
(o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei
a les persones sol·licitants d'asil.
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les
persones sol·licitants.
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones
refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació
transformadora.
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de
refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català amb la participació
de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
•
•
•
•

Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
Acollida a Catalunya

Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual,
a través del Fons Català, en col·laboració amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una
veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol.
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de
Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.

El Ple per unanimitat aprova la present Moció.
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8.- Precs i preguntes.
No se’n formulen.
I sense més assumpte a tractar el sr alcalde aixeca la sessió. En dono fe.
L’alcalde
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El secretari

