ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT D’ORDIS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: ordinari
Data: 18 de gener de 2018.
Horari: de 20,05 a 20,45 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
ASSISTENTS
Anna Maria Torrentà i Costa, Alcaldessa
Josep Vilà i Casas, regidor
Jordi Viella i Suñer, regidor
Excusen la seva assistència els regidors Sr. Joan Ramon Sanz, Sr. Marc Oliveras, Sr.
Francesc Burgas i el Sr. Jaume Burgas i Balibrea.
Lluis Boet Serra, secretari
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A la sala de sessions de la casa consistorial, es reuneix el Ple de l’Ajuntament d’Ordis
en sessió ordinària i en primera convocatòria a les 20 hores del 18 de gener de 2018.
Constatada l'existència del quòrum necessari per a la seva vàlida constitució,
l’alcaldessa obre la sessió i es passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE DATA 28/12/2017.

S’aprova per unanimitat, sense cap esmena.
2.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
2.1.- Decret núm. 639: Atorgar llicència d’obra per reparar façana de barraca existent
al c/ Empordà núm. 1 d’Ordis.
2.2.- Decret núm. 640: Delegar al 2n Tinent d’Alcaldia les funcions d’alcaldia els dies
13 i 14 de gener de 2018.
3.- DESPATX OFICIAL
No se’n formula.

4.- PAGAMENTS I FACTURES
MAGATZEMS J FRANCH SL
Reis

Fact. Núm. 1180009
609,24€

CLEALPRO SL
Material neteja

Fact. Núm. 108973
91,90€

PROQUIMIA SA
Material serveis

Fact. Núm. 4100263824
104,79€

DAVID GIRONÈS
Treballs de manteniment

Fact. Núm. A/49
1.701,26€

EMILIANNA SA
Material festes

Fact. Núm. FC1707604
107,85€

FRAQUE S.L.
Dipòsits higiènics

Fact. Núm. 18/11
162,36€

CALYGAS S.L.
Material lampisteria

Fact. Núm. 466989
41,65€

PROVEÏMENTS D’AIGUA SA
Treballs enllumenat

Fact. Núm. 2017/EP/428
209,02€

AITERM 2002 SL
Contracte plaques solars

Fact. Núm. 18340115
305,65€

NOVES EDICIONS ALTEMPORDANESES SLU
Subscripció anual Hora Nova

Fact. Núm. 02457
90,00€

MUSICS DE GIRONA SCCL
Actuació dia 07/01/2018

Fact. Núm. A300086
242,00€

SERSALL 95 SL
Recollida restes poda

Fact. Núm. 2017/A/172341
273,15€

MUSICS DE GIRONA SCCL
Actuació dia 06/01/2018

Fact. Núm. A300123
2.178,00€

CARBONICAS PUNSET SL
Begudes

Fact. Núm. 180000159
1.120,16€

CARBONICAS PUNSET SL
Abonament

Fact. Núm. 180000476
-418,82€

HERMES COMUNICACIONS SA
Subscripció Punt Diari

Fact. Núm. 800026
517,60€

PROVEÏMENTS D’AIGUA SA
Manteniment enllumenat públic

Fact. Núm. 2017/F/366
1.441,21€

SERSALL 95 SL
Recollida RSU

Fact. Núm. 2017/A/172278
1.423,57€

JOAN BARNEDA GARDELLA
Treballs jardineria

Fact. Núm. 1000363
302,50€

JOSEP VILA HERNANDEZ
Servei de desinsectació i de desratització

Fact. Núm. 2017/0196
90,75€

SGAE
Drets autor

Fact. Núm. 3462826
97,78€

CHRISTIAN LOPEZ JUAN
Desbrossament vorals camins

Fact. Núm. 0722017
1.372,14€

S’aproven per unanimitat.
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA
DE L’APLICACIÓ DE FEMS, PURINS I FANGS DE DEPURADORA ALS
CAMPS
Vista la proposta d’ordenança reguladora de l’aplicació de fems, purins i fangs de
depuradora als camps, en compliment de l’article 60 del Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
El procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, la
submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
En no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la
Corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per majoria simple, sense

que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril.
L’article 178.1,c) del TRLMC disposa que les ordenances s’entendran aprovades
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació
durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació
inicial.
El Sr. Jordi Viella manifesta que s’està redactant una nova llei que regularà aquest tema
sobre els purins i com s’escampen pels camps.
L’Alcaldessa contesta que la voluntat és aprovar inicialment aquesta proposta
d’ordenança i exposar-la al públic. Ramaders escampen purins el cap de setmana fet que
ocasiona moltes molèsties als veïns, per exemple aquest mes de desembre passat va
ocórrer. Durant el termini d’exposició al públic es donarà audiència d’interessat a les
associacions ramaderes, Unió de Pagesos i Joves Agricultors, i als afectats directament
del municipi com són els ramaders. L’ordenança també regula el tema de les distàncies
que es podran escampar els purins.
El Sr. Jordi Viella contesta que està d’acord amb regular el fet d’escampar purins el cap
de setmana. La resta de contingut s’esperaria perquè la llei sortirà en sis mesos, és molt
complexa regular les distàncies.
L’Alcaldessa afegeix que en el moment que s’aprovi la llei de la Generalitat ja es
determinarà en quin greu s’aplica l’ordenança.
El Ple, amb assistència de tres dels set membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’aplicació de fems,
purins i fangs de depuradora als camps,, segons el text que s’adjunta al present acord.
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text de l’Ordenança pel
termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, i al

tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar
des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP.
Tercer.- Concedir audiència a les organitzacions agràries, a efectes de presentació
d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la notificació del present acord i la tramesa
d’una còpia del text íntegre de l’Ordenança. El termini de l’audiència serà de 30 dies a
comptar des del dia següent a la data de recepció de la notificació.
Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova
inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es
procedirà directament a la publicació.

6.- PROPOSTA PER CONCÓRRER EN LA LÍNIA DE SUBVENCIONS PER A
PLANS DIRECTORS D’ABASTAMENT DE L’AGÈNCIA CATALANA DE
L’AIGUA.
Vista la Resolució TES/2689/2017, de 2 de novembre, de convocatòria per a la
concessió de subvencions, adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades
de la redacció i l’actualització de plans directors del servei municipal d’abastament
d’aigua.
Vist el pressupost dels serveis d’actualització del Pla director d’abastament d’aigua
potable d’Ordis, per import de 4.450,00€ + IVA.
L’Alcaldessa manifesta que el Pla director és per concretar les actuacions previstes
durant un període de temps en el servei de subministrament d’aigua i tenir millor
puntuació en les sol·licituds de subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua.
El Ple, amb assistència de tres dels set membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Concórrer a la convocatòria per a la concessió de subvencions, adreçades als
ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció i l’actualització de plans
directors del servei municipal d’abastament d’aigua, Resolució TES/2689/2017, de 2 de
novembre.
Segon.- Facultar a l’alcaldessa per portar a terme aquests acords.

7.- PROPOSTES D’URGÈNCIA
L’Alcaldessa proposa la inclusió dins de l’ordre del dis la inclusió de l’Ajuntament
d’Ordis dins del Programa de manteniment i conservació de lleres.
S’acorda per unanimitat incloure aquest punt dins de l’ordre del dia.
7.1.- PROPOSTA SOL.LICITUD INCLUSIÓ DINS DEL PROGRAMA DE
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LLERES.
En data 3 d’agost de 2017 es publica al DOGC núm. 7426 - 3.8.2017, l’ ACORD
GOV/118/2017, D'1 D'AGOST, PEL QUAL S'APROVA EL PROGRAMA DE
MESURES DE L'ÀMBIT HIDROLÒGIC DEL PLA DE GESTIÓ DEL RISC
D'INUNDACIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA (en
endavant, PMH). Aquest programa integra les mesures de l’àmbit hidrològic del PLA
DE GESTIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL
DE CATALUNYA que pertoca impulsar a l’ACA durant el període 2016 - 2021 per a
donar compliment a l’article 13.1 del Reial decret 903/2010, de 9 de juliol, d’avaluació i
gestió de riscos d’inundació (RDI), que transposa la Directiva 2007/60/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2007, relativa a l’avaluació i la
gestió dels riscos d'inundació (DI).
Dins del marc del PMH, l’ACA està elaborant un Programa de manteniment i
conservació de lleres 2018-2019, que inclourà les actuacions a dur a terme a lleres
urbanes i no urbanes, preveient un import màxim de 900.000€ per a l’exercici 2018 i de
400.000€ pel 2019. En anys successius es procedirà d’igual manera a impulsar nous
Programes també de caràcter bianual, de manera que a la fi del període 2017-2021 la
inversió prevista haurà estat de 4,8 M€.
L’Alcaldessa manifesta que són actuacions al torrent tant en zona urbana com no
urbana. S’han reunit amb una tècnic de l’Agència Catalana de l’Aigua perquè els
orientés els treballs a efectuar i en la documentació a presentar. Si s’obté la subvenció es
podrà portar a terme l’actuació durant el mes d’agost d’aquest any, abans no pot ser
perquè la fauna té un cicle i s’ha de respectar. L’àmbit d’actuació és des del centre del
torrent fins a 4 metres de cada vora. En alguna actuació és possible que es necessiti el
consentiment del propietari.
El Ple, amb assistència de tres dels set membres de dret, per unanimitat, acorda:
Primer.- Concórrer dins del Programa de manteniment i conservació de lleres 20182019, actuacions a lleres urbanes i no urbanes.
Segon.- Facultar a l’Alcaldessa a portar a terme aquests acords.
8.- MOCIONS I PROPOSICIONS
No se’n formulen

9.- PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen
L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcaldessa

