ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT.
Identificació de la sessió.
Número: 3/2017
Caràcter: Ordinària
Data: 4 de juliol de 2017
Horari: 21:05 hores
Lloc: Sala de Plens de la Casa Consistorial.
Hi assisteixen:
Marina Gutés i Serra, alcaldessa.
Aline Pagès i Guitard, regidora del grup municipal d’ERC
Gerard Couto i Bota, regidor del grup municipal d’ERC
Josep Jovell i Pujulà, regidor del grup municipal de CiU.
Gemma Valls i Rubio, regidora del grup municipal de CiU
Benet Boadas i Pagès, regidor del grup municipal de la CUP
Albert Cuadros i Baserba, regidor del grup municipal de la CUP
Rosa Safont i Quintana, Secretària accidental
Ordre del dia:
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta següent:
- Acta de la sessió ordinària de data 25 d’abril de 2017.
2.- Adjudicació provisional, si procedeix, de l’obra “Substitució de la
canonada d’abastament en alta d’aigua potable de la cascada d’en
Rabassa”.
3.- Aprovació definitiva, si procedeix, plànol de delimitació per a la
prevenció d’incendis forestals, segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22
d’abril.
4.- Aprovació, si procedeix, del codi de conducta dels alts càrrecs dels ens
locals.
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5.- Aprovació, si procedeix, de constitució de la Comissió de seguiment del
codi de conducta dels alts càrrecs.

6.- Aprovació, si procedeix, declaració nul·litat acord Ple Ajuntament de
data 4 de juliol de 1997, pel qual s’acceptava la donació de la parcel·la núm.
403, polígon 6 d’Agullana.
7.- Aprovació, si procedeix, de les dues festes locals per a l’exercici de 2018.
8.- Aprovació, si procedeix, moció sobre la problemàtica de l’accés
motoritzat al medi natural.
9.- Aprovació, si procedeix, moció referent a la reinversió del superàvit a
l’Administració Local per a la millora dels serveis públics i l’execució
d’inversions prioritàries.
10.- Aprovació, si procedeix, moció per unes comarques gironines
desmilitaritzades.
11.- Aprovació, si procedeix, moció per establir la col·laboració de la
Diputació en el suport econòmic als municipis en l’IVA dels FEDER.
12.- Aprovació, si procedeix, mencionar l’espai de la biblioteca municipal
amb el nom de l’agullanenca “Maria Perxés”.
13.- Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió.1.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ACTA SEGÜENT:
- ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 25 D’ABRIL DE
2017.
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L’Alcaldessa sotmet a l’aprovació del Ple l’acta següent:
- Acta de la sessió ordinària de data 25 d’abril de 2017.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat acorden:
** L’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 25 d’abril de 2017.
2.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL, SI PROCEDEIX, DE L’OBRA
“SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA D’ABASTAMENT EN ALTA
D’AIGUA POTABLE DE LA CASCADA D’EN RABASSA”.
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte d’obra
“Substitució de la canonada d’abastament en alta d’aigua potable de la
cascada d’en Rabassa”.
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als
articles 109 i 110 i 157 a 161 del TRLCSP Reial decret legislatiu 3/2011 i
y 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Vistes les ofertes presentades de diverses empreses capacitades per dur a
terme l’objecte del contracte.
Vist l’informe efectuat pels serveis tècnics sobre la valoració de les ofertes
presentades.
Vista la proposta de la Mesa de Contractació, en virtut de la qual es considera
que l’oferta corresponent a l’empresa CODONY MULTISERVEI S.L.U.,
que proposa un preu de 94.120 € (IVA no inclòs), més 19.765,20€ en
concepte d’IVA, i per un termini d’execució de DOS MESOS a partir
signatura acta replanteig.
D’acord amb l’article 138.1 de la Llei de contractes del sector públic
l’adjudicació definitiva dels contractes la quantia dels quals sigui superior a
les quantitats indicades a l’article 122.3 es publicarà el perfil del contractant
de l’òrgan de contractació, i si és superior a 100.000 euros, a més al BOP.
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D’acord amb l’article 277.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i amb l’article 154
del TRLCSP, l'adjudicació del contracte s'ha de publicar en els termes i els
supòsits que preveu la legislació de contractes de les administracions
públiques. Així mateix, s'haurà de notificar a tots els participants en la
licitació, sigui quin sigui el procediment seguit i la forma d'adjudicació
emprada.
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme
a allò disposat a la Disposició Addicional Segona del TRLCSP i a l’article
274.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, per l’adjudicació del contracte.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat, acorden:
PRIMER: Adjudicar a l’empresa CODONY MULTISERVEI S.L.U., el
contracte per a l’execució de l’obra “Substitució de la canonada
d’abastament en alta d’aigua potable de la cascada d’en Rabassa”, que
s’haurà de desenvolupar d’acord amb els plecs de clàusules administratives
particulars i els plecs de clàusules administratives generals aprovats per
aquest Ajuntament, per un preu de 94.120 € (IVA no inclòs), més 19.765,20€
en concepte d’IVA, i per un termini d’execució de DOS MESOS a partir
signatura acta replanteig.
SEGON: Tornar la garantia provisional als licitadors.
TERCER: Publicar el resultat del procediment d’adjudicació al perfil del
contractant i al BOP.
QUART: Notificar aquesta resolució a la resta de licitadors.

3.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI PROCEDEIX, PLÀNOL DE
DELIMITACIÓ PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS, SEGONS EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE
22 D’ABRIL.
Vist que en el Ple de data 3 de setembre de 2015, es va aprovar inicialment
el 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
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nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestal, modificació per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic.
L’esmentada aprovació es va fer pública mitjançant edictes en el tauler
d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 200, de 16 d’octubre
de 2015, sense que durant el termini d’exposició pública s’hagi produït cap
al·legació.
Al mateix temps disposem de l’informe favorable del Servei de Prevenció
d’incendis forestals, Direcció General de Forests, del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
En aquest Ple es proposa l’aprovació definitiva de l’esmentat plànol de
delimitació.
Els regidors del grup municipal de la CUP s’abstindran de votar degut a que
consideren que 25 metres de franges és insuficient, també consideren que no
s’ha fet prou publicitat als propietaris i no es preveu el manteniment.
Els regidors del grup municipal de CiU, també fan constar que no han tingut
massa informació i no es preveu el manteniment.
Un cop sotmès a votació, amb el vot favorable dels 3 regidors del grup
municipal d’ERC i els 2 regidors del grup municipal de CiU, i amb
l’abstenció dels 2 regidors del grup municipal de la CUP, acorden:
Primer.- Aprovar definitivament el plànol de delimitació, segons el que
estableix la Llei 5/2003.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, al Servei de
Prevenció d’incendis de la Direcció General de Medi Natural i al Consell
Comarcal de l’Alt Empordà.
Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’alcaldessa
per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del
present acord.
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4.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DEL CODI DE CONDUCTA
DELS ALTS CÀRRECS DELS ENS LOCALS.
D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, els ens locals han
d’aprovar un codi de conducta de llurs alts càrrecs.
En el marc del conveni de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya
(XGTC), integrada per la Generalitat de Catalunya, el Consorci
Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les diputacions de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC), es va crear un grup de treball per elaborar
un model de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Administració local que
pogués ser adoptat pels ens locals de Catalunya.
El grup de treball esmentat ha elaborat un model de codi de conducta dels
alts càrrecs de l’Administració local. Aquest codi conté els principis ètics i
de bon govern a què s’han de sotmetre els alts càrrecs, així com les normes
de conducta per les quals s’han de regir, que inclouen, a més d’uns
compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes
d’interessos i grups d’interès i els compromisos en relació amb la ciutadania.
El model de codi de conducta esmentat s’ha tramès a tots els ens locals del
país juntament amb una guia per a la seva aplicació, perquè, si ho consideren
oportú, l’adoptin com a propi introduint-hi, si escau, les modificacions que
creguin necessàries.
Atès que el codi de conducta elaborat per la Xarxa de Governs Transparents
de Catalunya es considera un instrument idoni per regular el comportament
ètic dels alts càrrecs d’aquest ens local, *amb les modificacions introduïdes
per adaptar-lo a la realitat d’aquesta corporació, així com per complir amb
el mandat contingut a la Llei 19/2014, de, 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
Atès que es considera la creació d’una comissió de seguiment com la fórmula
més adequada per vetllar pel compliment del Codi de conducta dels alts
càrrecs de l’Ajuntament d’Agullana.
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Es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents:
Acords
Primer. Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament
d’Agullana, el text íntegre del qual s’annexa a la present resolució.
Segon. Aprovar la creació de la Comissió de Seguiment del Codi de
Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament d’Agullana, en la forma, les
funcions i la composició establertes en el Reglament de funcionament de la
Comissió de Seguiment que s’annexa a la present resolució.
Tercer. Demanar als grups polítics municipals que designin el seus
representants en l’esmentada Comissió de Seguiment del Codi de Conducta
dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament d’Agullana en el termini de deu dies hàbils
des de l’adopció d’aquest Acord.
Quart. Fer públic aquest Acord, el Codi de conducta i els reglaments
annexos en el Portal de la transparència de l’Ajuntament d’Agullana i
comunicar-ne l’aprovació a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer. Aprovar el Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament
d’Agullana, el text íntegre del qual s’annexa a la present resolució.
Segon. Aprovar la creació de la Comissió de Seguiment del Codi de
Conducta dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament d’Agullana, en la forma, les
funcions i la composició establertes en el Reglament de funcionament de la
Comissió de Seguiment que s’annexa a la present resolució.
Tercer. Demanar als grups polítics municipals que designin el seus
representants en l’esmentada Comissió de Seguiment del Codi de Conducta
dels Alts Càrrecs de l’Ajuntament d’Agullana en el termini de deu dies hàbils
des de l’adopció d’aquest Acord.
Quart. Fer públic aquest Acord, el Codi de conducta i els reglaments
annexos en el Portal de la transparència de l’Ajuntament d’Agullana i
comunicar-ne l’aprovació a la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.
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5.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE CONSTITUCIÓ DE LA
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL CODI DE CONDUCTA DELS
ALTS CÀRRECS.
A l’haver de designar els membres de la Comissió de seguiment del Codi de
conducta dels alts càrrecs de l’ajuntament, es proposarà la seva aprovació en
el proper Ple que es celebri.
6.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DECLARACIÓ NUL·LITAT
ACORD PLE AJUNTAMENT DE DATA 4 DE JULIOL DE 1997, PEL
QUAL S’ACCEPTAVA LA DONACIÓ DE LA PARCEL·LA NÚM.
403, POLÍGON 6 D’AGULLANA.
Vist l’Informe Jurídic de la Secretària en relació a la Legalitat del
procediment d’adquisició de la propietat de la parcel.la núm. 403, pol. 6
d’Agullana, inscrita al Registre de la Propietat de Figueres, Tom 1420, Llibre
27 d’Agullana, Foli 16, Finca registral 1034.
Revisat l’expedient d’adquisició de la citada finca per part de l’Ajuntament,
s’ha constatat el següent:
En data 18 de juny de 1997 té entrada en aquest Ajuntament (Reg. d’entrada
593), escrit de data 17 de juny de 1997, signat per Na Marie Suñer, Na
Therese Suñer, Na Adeline Suñer, En Joseph Suñer i en Jean Pérez, com
hereus de les germanes Pilar Suñer i Dolors Suñer, mortes l’1 de novembre
de 1994 a Perpignan (France) i el 14 de maig de 1994 a Girona,
respectivament, pel qual manifesten que renuncien a l’herència que els
pertoca a favor del poble d’Agullana i, en el seu nom, a l’Ajuntament que el
representa.
En sessió del Ple de l’Ajuntament celebrada el dia 4 de juliol de 1997,
aprovada en data 25 d’agost de 1997, es va acordar acceptar dita donació,
així com facultar l’Alcalde per tal què gestionés i signés tots els documents
necessaris per la inscripció a favor de l’Ajuntament d’Agullana de la
propietat de l’esmentada finca.
L’esmentat acord de Ple recull que la citada parcel.la 403 forma part de
l’herència donada i acceptada, sense que existeixi cap documentació que
certifiqui aquest fet.
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Tant la donació de la finca com l’acceptació, per part de l’Ajuntament, es
porten a terme en document privat i no es formalitzen en escriptura pública.
A data d’avui, la finca consta inscrita al Registre de la Propietat a nom de
Pedro Batlle Salellas.
D’altra banda, la parcel.la no figura a l’inventari de béns municipal.
No obstant, l’Ajuntament d’Agullana sí consta com a titular de la mateixa al
Cadastre.
NORMATIVA APLICABLE:
Ens trobem davant d’una adquisició de bé immoble per part de l’Ajuntament,
de forma gratuïta i sense condició, a través d’una donació feta i acceptada en
document privat.
L’article 28 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, estableix que els ens locals tenen
capacitat jurídica plena per adquirir, posseir, administrar i disposar tota
classe de béns i drets.
El seu article 29.1 disposa que els béns i drets es poden adquirir per qualsevol
títol, onerós o lucratiu, de dret públic o de dret privat, d’acord amb el que
estableixen les lleis.
Per la seva part, l’article 31.1 estableix que l’adquisició de béns a títol
lucratiu no està subjecta a cap restricció.
Per l’adquisició de béns de forma gratuïta i sense condició, -tenint en compte
la data del document de donació i de l’acceptació - s’han de complir les
condicions que estableixen els articles 618 i següents del Codi Civil, es a dir,
i pel que afecta al present cas, per tal que sigui vàlida la donació d’un
immoble s’ha de fer en escriptura pública. L’acceptació s’haurà de fer a la
mateixa escriptura de donació o en escriptura separada, però no tindrà efectes
si no es fa en vida del donant. Feta en escriptura separada, s’haurà de
notificar l’acceptació en forma autèntica al donant (art. 633 CC).
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En el cas que ens ocupa, no s’han elevat formalment a escriptura pública ni
la donació de l’esmentada finca, ni l’acceptació de la mateixa efectuada per
l’Ajuntament.
En conseqüència, la donació no pot considerar-se vàlida en no haver estat
perfeccionada, motiu pel qual s’ha d’afirmar la ineficàcia de la mateixa, el
que comporta que no s’ha produït la transmissió del bé a favor de
l’Ajuntament d’Agullana.
POSSIBILITATS D’ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT
En primer lloc, s’ha estudiat la possibilitat de formalitzar la donació
mitjançant un procediment de represa del tracte successiu.
A tal efecte, s’ha portat a terme una recerca de dades - s’han efectuat
consultes al Registre de la Propietat així com al Registre General d’Actes
d’Última Voluntat -, sense que s’hagi pogut establir la relació entre el titular
registral de la finca, Pedro Batlle Salellas, i les difuntes Pilar Suñer i Dolors
Suñer (suposades propietàries de la mateixa a la data de la seva mort). En
conseqüència, no s’ha pogut determinar la condició de propietaris de la finca
per part dels donants, el que comporta la impossibilitat d’iniciar l’esmentat
procediment per manca de dades.
Descartada aquesta opció, només resta concloure la invalidesa i ineficàcia
de la donació, el que comporta que no s’ha produït la transmissió de
l’immoble a favor de l’Ajuntament d’Agullana.
En conseqüència, procedeix declarar nul·litat de l’acord del Ple de
l’Ajuntament de data 4 de juliol de 1997, pel qual es va acceptar la
donació de la parcel.la núm. 403, pol. 6 d’Agullana, atès que el mateix
està afectat per un vici essencial, -en no haver-se formalitzat donació i
acceptació en escriptura pública- que no es pot esmenar.
CONCLUSIÓ
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció del següent acord per part del Ple de
l’Ajuntament:
Primer.- Declarar la nul·litat de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 4 de
juliol de 1997, pel qual s’acceptava la donació de la parcel.la núm. 403, pol.
6 d’Agullana.
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Segon.- Instar la rectificació de les dades del Cadastre en relació amb la
titularitat de la citada parcel.la, per tal que deixi de constar com a propietat
de l’Ajuntament d’Agullana.
Tercer.- Notificar aquest acord als signants del document de data 17 de juny
de 1997, Na Marie Suñer, Na Therese Suñer, Na Adeline Suñer, En Joseph
Suñer i en Jean Pérez, així com als possibles interessats.
Un cop sotmès a votació, amb els vots a favor dels regidors del grup
municipal d’ERC i amb l’abstenció dels regidors dels grups municipals
de CiU i de la CUP, acorden:
Primer.- Declarar la nul·litat de l’acord del Ple de l’Ajuntament, de data 4 de
juliol de 1997, pel qual s’acceptava la donació de la parcel.la núm. 403, pol.
6 d’Agullana.
Segon.- Instar la rectificació de les dades del Cadastre en relació amb la
titularitat de la citada parcel.la, per tal que deixi de constar com a propietat
de l’Ajuntament d’Agullana.
Tercer.- Notificar aquest acord als signants del document de data 17 de juny
de 1997, Na Marie Suñer, Na Therese Suñer, Na Adeline Suñer, En Joseph
Suñer i en Jean Pérez, així com als possibles interessats.

7.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LES DUES FESTES LOCALS
PER A L’EXERCICI DE 2018.
L’Alcaldessa manifesta que s’ha rebut escrit del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb registre
d’entrada en aquest Ajuntament número E2017010121, de data 13 de juny
de 2017, on demanen es comuniquin les dues festes locals del municipi per
a l’any 2018.
L’alcaldessa proposa els die 3 d’abril i 16 d’agost.
Tots els regidors comenten que donada la seva posició catalanista seria bo
que el dia 12 d’octubre i el 6 de desembre fossin dies hàbils decretats per la
Generalitat.
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Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat, acorden:
** Que les dues festes locals seran els dies: 3 d’abril i 16 d’agost de 2018.
** Notificar aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya.
8.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, MOCIÓ SOBRE LA
PROBLEMÀTICA DE L’ACCÉS MOTORITZAT AL MEDI NATURAL.
L’accés motoritzat al natural, darrerament s’ha incrementat notablement, és
freqüent veure com gran quantitat de motos circulen lliurament per camins,
dreceres, pistes forestals, lleres seques de rius, tallafocs i fins i tot camp a
través, pels nostres municipis.
Això, amb el temps, ha esdevingut un greu problema, sobre tot per municipis
petits com és el cas de Darnius, problemàtica que també deuen patir la
majoria de pobles veïns de la zona de muntanya de la comarca de l’Alt
Empordà.
Aquesta activitat descontrolada provoca que els camins i pistes queden molt
malmesos, després del pas de les motos tot terreny, qüestió que s’agreuja si
tenim en compte que alguns d’aquests camins són l’únic accés a masies
habitades, lo qual causa un greu perjudici als ajuntaments afectats, per una
banda queixes, amb raó, dels veïns i propietaris afectats que tenen dificultats
per accedir a les seves finques i, per una altra, el perjudici econòmic d’haver
d’arranjar els camins afectats molt més sovint que abans, amb la qual cosa el
pressupost municipal de manteniment de camins es dispara notablement any
rere any, fins el punt que arribarà a ser insostenible per tots aquells
ajuntaments amb recursos econòmics insuficients per afrontar aquesta
situació.
Ajuntaments com el nostre, amb pocs mitjans humans i tècnics, que no
disposem de policia local, sentim impotència en casis com el que estem
comentant.
Per altra banda, els Mossos d’Esquadra i els Agents Rurals tampoc donen
l’abast per controlar un territori tan extens com la comarca de l’Alt Empordà.
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Aquesta pràctica la regula la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de
l’accés motoritzat al medi natural, que en els seus articles 6 i 7 delimita els
vials pels quals es pot circular, així com que indica clarament els llocs
prohibits (art.7).
Malgrat que l’esmentat text legal és molt clar, en realitat ens trobem que les
motos envaeixen llocs no autoritzats com lleres seques de rius, tallafocs i
fora de camins i pistes pel mig de camps a través, expressament prohibits en
l’article 7 de la referida Llei.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Instar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i al de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
que extremin la vigilància, mitjançant la Policia Autonòmica Mossos
d’Esquadra i el Cos d’Agents Rurals, a l’objecte d’intentar regular i controlar
l’esmentada pràctica esportiva en els nostres termes municipals.
Segon.- Fer extensiva la present Moció al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, als efectes que, si ho estimen oportú, manifestin el seu suport
institucional a aquesta problemàtica, aprovant mocions semblants.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- Instar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació i al de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
que extremin la vigilància, mitjançant la Policia Autonòmica Mossos
d’Esquadra i el Cos d’Agents Rurals, a l’objecte d’intentar regular i controlar
l’esmentada pràctica esportiva en els nostres termes municipals.
Segon.- Fer extensiva la present Moció al Consell Comarcal de l’Alt
Empordà, als efectes que, si ho estimen oportú, manifestin el seu suport
institucional a aquesta problemàtica, aprovant mocions semblants.
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9.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, MOCIÓ REFERENT A LA
REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
PER A LA MILLORA DELS SERVEIS PÚBLICS I L’EXECUCIÓ
D’INVERSIONS PRIORITÀRIES.
Exposició de motius
L’entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera va suposar per als municipis una evident pèrdua
d’autonomia en la gestió dels seus recursos. D’una banda l’estabilitat
pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no financers,
va suposar una forta restricció en els primers anys de consolidació dels
comptes municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament
d’interessos i deute públic, derivada d’una modificació de la Constitució
que posava els interessos dels bancs per davant de l’interès públic.
Finalment, una vegada consolidat l’equilibri pressupostari i la reducció de
l’endeutament, els ajuntaments es troben amb la restricció de la regla de la
despesa que limita l’increment dels pressupostos municipals al creixement
de l’economia en termes de PIB, malgrat que la pròpia evolució de
l’economia ha provocat un increment d’ingressos que podrien ser retornats a
la ciutadania.
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix
aquesta norma com una eina que permet acumular superàvits en etapes de
creixement econòmic per utilitzar-los en etapes de recessió, entenem que la
recuperació macroeconòmica en termes de PIB no s’ha vist reflectida a les
economies domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem
de seguir aportant recursos per donar resposta a les nombroses necessitats
socials existents, així com a la implementació de polítiques de foment de
l’ocupació i l’activitat econòmica.
D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit
públic sense considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els
diferents nivells d’administració, resultant aquesta distribució clarament
injusta amb les comunitats autònomes i amb els municipis. En el cas dels
ajuntaments s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació de la regla
de la despesa provoca que acumulin superàvits estructurals que després
serveixen per compensar l’incompliment dels objectius de dèficit del propi
Estat espanyol.
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La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys
consecutius acumulant superàvits que després només poden destinar a reduir
endeutament o bé tenir-los aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit de les
administracions locals va ser 7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB. La
suma dels superàvits dels cinc darrers exercicis és gairebé de 26.000 milions.
El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel
Consell de Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de
les entitats locals, conservant només el petit marge per a inversions
financerament sostenibles i amb l’agreujant que no serà d’aplicació fins que
no s’aprovi de manera definitiva el pressupost, previsiblement al mes de
juny.
Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina d’estabilitat pressupostària
per evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que aquestes normes
han de ser proporcionades i coherents amb la situació econòmica de cada
ajuntament. En aquest sentit, reivindiquem que els ajuntaments que
compleixen els requeriments en matèria d’endeutament i tinguin romanent
de tresoreria positiu pugui utilitzar lliurement els seus superàvits i posar-los
a disposició de la ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials,
promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme aquelles inversions
necessàries per al municipi.
Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de
7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius
de superàvits.
Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el
seu volum d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero.
Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no
incorpora canvis en la destinació del superàvit de les administracions locals
i que el marge per a destinar a inversions financerament sostenibles es veurà
molt condicionat per l’endarreriment en l’aprovació definitiva dels
pressupostos de l’Estat.
Per tot l’exposat, els grups municipals d’ERC, CiU i de la CUP, proposen
l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els
ajuntaments puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants
de la liquidació del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en
els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat
pressupostària.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una
ràtio d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del
romanent de tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que
aquestes computin en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa
ni l’estabilitat pressupostària, computant només la previsió de despesa
estructural que pugui comportar la inversió.
Tercer.- Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la
ciutadania, en forma de millors serveis públics i inversions prioritàries,
garantint la sostenibilitat de les finances municipals.
Quart.- Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els
ajuntaments puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants
de la liquidació del pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en
els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat
pressupostària.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una
ràtio d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del
romanent de tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries, sense que
aquestes computin en els càlculs per al compliment de la regla de la despesa
ni l’estabilitat pressupostària, computant només la previsió de despesa
estructural que pugui comportar la inversió.
Tercer.- Cercar les eines que permetin retornar aquests recursos a la
ciutadania, en forma de millors serveis públics i inversions prioritàries,
garantint la sostenibilitat de les finances municipals.
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Quart.- Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies.
10.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, MOCIÓ
COMARQUES GIRONINES DESMILITARITZADES.

PER

UNES

Tots els estats en l’Europa del segle XXI poden i s’ha de plantejar un nou
sistema de seguretat i de defensa que faci front a la complexitat de riscos,
perills i amenaces que els afecten. La creació d’un nou Estat per Catalunya
esdevindrà una oportunitat històrica per plantejar un nou model de seguretat
i de defensa, que serveixi, fins i tot, de model per a d’altres estats de l’entorn.
Catalunya és avui una nació oberta al món, amb esperit constructiu i tarannà
pacífic i dialogant a favor de l’entesa i l’harmonia entre els pobles. Això s’ha
palesa sovint de maneres diferents, en molts diversos àmbits i, també, en
pronunciaments institucionals del nostre Parlament, o en les paraules de Pau
Casals en el marc de les Nacions Unides l’any 1971, reafirmant la seva
identitat catalana i la de Catalunya com a nació de pau.
Aquests trets de la identitat catalana ja es manifestaven en temps medievals,
en realitats com Pau i Treva, el Consolat de Mar o les Corts Catalanes. En
les darreres dècades, s’han mantingut en la lluita no-violenta de l’Assemblea
de Catalunya i de la Marxa de la Llibertat, inspirades, entre d’altres, per Lluís
Mª Xirinacs; en els nostres dies, s’han expressat en multitudinàries
mobilitzacions pacífiques, com Volem l’Estatut de 1977, Campanya del No
a l’OTAN en el Referèndum de 1986 (en què Catalunya va dir NO
majoritàriament), Aturem la Guerra d’Iraq 2003, pel Dret de Decidir 2006,
contra la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut al 2010, els
centenars de consultes sobre la independència o les manifestacions
independentistes dels últims cinc anys. El poble català ha preservat la seva
identitat, tot descartant la violència per a la seva afirmació nacional i
mostrant respecte cap a altres pobles, cultures, llengües i identitats.
El procés de recuperar i d’exercir la nostra sobirania s’ha de fer amb els
valors del diàleg i de la cooperació, bases d’una cultura de pau, que
Catalunya té com a propis. Els mitjans que emprem per assolir aquest
objectiu no poden contradir aquests valors que prefiguren els fonaments i les
característiques del nou estat.
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El Parlament de Catalunya proclamava l’any 2003:
“Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició de la guerra
i en el compromís d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes;
la pràctica de la noviolència; la promoció dels drets humans; el respecte
dels drets dels infants; la promoció del desenvolupament econòmic i socials
sostenible; la reducció dels desequilibris econòmics i socials fins a eradicar
la pobresa; la construcció de la seguretat global i el desarmament
progressiu; l’esforç per a protegir el medi natural de les generacions
presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de drets i oportunitats
de les dones i els homes; i l’eliminació de les formes de racisme; xenofòbia
i dels actes d’intolerància.
Els ciutadans de Catalunya s’han manifestat molt sovint a favor de la pau i
la solidaritat internacionals. Des d’expressions de la solidaritat concretes
en molts conflictes i crisis, fins a la pràctica d’opcions per la pau, com
l’objecció de consciència al servei militar, la insubmissió o l’objecció fiscal,
entre d’altres. En aquest sentit, Catalunya es vol sumar als països impulsors
i capdavanters de noves polítiques que ajudin a construir una societat en
pau i es vol comprometre a col·laborar positivament en el repte de substituir
la cultura de la violència per la cultura de la pau (De la Llei 21/2003, de 4
de juliol, de foment de pau).”
Malgrat aquestes múltiples intencions, expressades tant per la ciutadania
com les nostres institucions, ens trobem amb la realitat que durant els últims
anys, el nombre d’efectius militars a Catalunya no han parat d’augmentar
(663 efectius més l’any 2015). S’han incrementat les maniobres militars amb
armes de foc reals en territori civil català, i la presència militar en espais
educatius, formatius i d’oci s’ha intensificat. Enguany, el Ministeri de
Defensa va programar divuit activitats a tot Catalunya per celebrar el Dia de
les Forces Armades, sis més que les que van haver-hi el 2015.
L’any 1978, més de 1.300 hectàrees van ser expropiades als termes
municipals d’Espolla i Sant Climent Sescebes per tal d’instal·lar-hi un camp
de tit militar de la base militar Álvarez de Castro. El camp de tir i les
maniobres militars són contínues als termes municipals de La Jonquera, Sant
Climent Sescebes i Espolla, i es duen a terme en zones que formen part del
Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, integrat a la Xarxa Natura
2000 com a Lloc d’Interès Comunitari.
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L’activitat militar posa en perill la integritat de les persones que viuen i
treballen a la zona, així com la de visitants, excursionistes, i el patrimoni
d’interès cultural de la zona. Degut a les pràctiques d’artilleria i maniobres
militars, sovint es declaren incendis forestals difícils d’apagar degut al perill
que generen els artefactes que resten per detonar, i obliga als mitjans aeris i
terrestres a fer esforços considerables.
Per tot l’exposat, els grups municipals d’ERC, CiU i de la CUP, proposen
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i
de l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a
reclamar el traspàs a la Generalitat, o a l’ens local que correspongui, i
mitjançant els instruments jurídics pertinents, del patrimoni militar de tipus
immobiliari que es trobi es desús a les comarques gironines, per a destinarlo a usos públics de caràcter civil.
Segon.- Rebutjar, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els
actes d’exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no
assistir com a institució a les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus
en espais civils de la demarcació de Girona.
Tercer.- Fer arribar a les instàncies militars de les comarques gironines la
petició que cessin les maniobres militars en espais no estrictament militars i
promoure també que els ens locals, en exercici de llurs atribucions i
competències, actuïn de la mateixa manera.
Quart.- Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de
formació i instar als organitzadors d’espais educatius i promocionals, com
l0ExpoJove de Girona, que actuïn d’aquesta manera.
Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al Parlament de Catalunya, a
la delegació del Ministeri de Defensa a Catalunya, a la subdelegació del
Ministeri de Defensa a Girona, als estaments militars de la Base Militar
Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes i a l’Associació Alto el Foc de
l’Albera.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat, acorden:
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Primer.- Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i
de l’Institut d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a
reclamar el traspàs a la Generalitat, o a l’ens local que correspongui, i
mitjançant els instruments jurídics pertinents, del patrimoni militar de tipus
immobiliari que es trobi es desús a les comarques gironines, per a destinarlo a usos públics de caràcter civil.
Segon.- Rebutjar, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els
actes d’exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no
assistir com a institució a les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus
en espais civils de la demarcació de Girona.
Tercer.- Fer arribar a les instàncies militars de les comarques gironines la
petició que cessin les maniobres militars en espais no estrictament militars i
promoure també que els ens locals, en exercici de llurs atribucions i
competències, actuïn de la mateixa manera.
Quart.- Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de
formació i instar als organitzadors d’espais educatius i promocionals, com
l0ExpoJove de Girona, que actuïn d’aquesta manera.
Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquest acord al Parlament de Catalunya, a
la delegació del Ministeri de Defensa a Catalunya, a la subdelegació del
Ministeri de Defensa a Girona, als estaments militars de la Base Militar
Álvarez de Castro de Sant Climent Sescebes i a l’Associació Alto el Foc de
l’Albera.
11.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, MOCIÓ PER ESTABLIR LA
COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ EN EL SUPORT ECONÒMIC
ALS MUNICIPIS EN L’IVA DELS FEDER.

Tal com es va exposar al plenari on es van aprovar els projectes FEDER
sembla il·lògic, des del punt de vista municipal, el repartiment de despeses
que figura en les propostes de cofinançament dels programes FEDER, en
referència al tema de l’iva.

PLE ORDINARI 04/07/2017

El FEDER des d’Europa aporta un 50% de la despesa elegible, la Diputació
un 25% i els ajuntaments l’altre 25% però donat que s’exclou de la despesa
elegible l’import de l’IVA, aquest import recaurà en l’administració que
contracti l’actuació com a consumidora final.
Atès que cal estudiar un mecanisme per fer que el repartiment de costes de
les actuacions incloses en els programes FEDER (la despesa
subvencionable) inclogui l’IVA.
Tal com s’estableix a l’article 7 del Reglament (CE) 1080/2006, l’IVA
només serà subvencionable si és real i definitivament suportat pel beneficiari
final (és a dir, serà subvencionable sempre que no sigui recuperable).
En el mateix sentit s’expressa l’ORDE EHA/524/2008, de 26 de febrer, on
s’aproven les normes sobre les despeses subvencionables dels programes
operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i del
Fons de Cohesió i l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.
Aquesta realitat esdevé més greu, si cal, quan comprovem que Catalunya és
l’única Comunitat que aplica aquest sistema, en la resta del territori espanyol,
la despesa subvencionable inclou l’import de l’IVA, que d’aquesta manera
es reparteix proporcionalment entre les administracions que financen els
projectes.
En aquest sentit i davant el greuge que representa assumir aquests imports
pels nostres ajuntaments, els grups municipals d’ERC, CiU i de la CUP,
proposen l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que modifiqui la normativa
de distribució de fons FEDER al territori, incorporant com a despesa
subvencionable l’import de l’IVA, sempre que sigui viable des d’un punt de
vista jurídic i econòmic.
Segon.- Establir un mecanisme compensatori d’ajuda als ajuntaments per
part de la Diputació de Girona que permetrà reduir aquest sobre cost de l’IVA
pels ens locals, per al programa FEDER en curs, fent-se càrrec la Diputació
de l’IVA que correspon a la participació de la mateixa Diputació, sempre que
sigui viable des d’un punt de vista jurídic i econòmic.
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Tercer.- Estudiar un model d’actuació cara a futures convocatòries perquè
aquesta problemàtica no sigui recurrent en el temps, i els ajuntaments vegin
alleugerida la càrrega que fins ara assumien íntegrament, en referència a
aquesta qüestió de l’IVA.
Quart.- Comunicar el present acord, per tal que donin suport a la iniciativa
que s’incorpori com a despesa subvencionable dels programes FEDER
l’import de l’IVA, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de
Municipis de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat, acorden:
Primer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que modifiqui la normativa
de distribució de fons FEDER al territori, incorporant com a despesa
subvencionable l’import de l’IVA, sempre que sigui viable des d’un punt de
vista jurídic i econòmic.
Segon.- Establir un mecanisme compensatori d’ajuda als ajuntaments per
part de la Diputació de Girona que permetrà reduir aquest sobre cost de l’IVA
pels ens locals, per al programa FEDER en curs, fent-se càrrec la Diputació
de l’IVA que correspon a la participació de la mateixa Diputació, sempre que
sigui viable des d’un punt de vista jurídic i econòmic.
Tercer.- Estudiar un model d’actuació cara a futures convocatòries perquè
aquesta problemàtica no sigui recurrent en el temps, i els ajuntaments vegin
alleugerida la càrrega que fins ara assumien íntegrament, en referència a
aquesta qüestió de l’IVA.
Quart.- Comunicar el present acord, per tal que donin suport a la iniciativa
que s’incorpori com a despesa subvencionable dels programes FEDER
l’import de l’IVA, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de
Municipis de Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya.

PLE ORDINARI 04/07/2017

12.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, MENCIONAR L’ESPAI DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL AMB EL NOM DE L’AGULLANENCA
“MARIA PERXÉS”.
L’alcaldessa proposa denominar l’espai de la biblioteca municipal amb el
nom de l’agullanenca Maria Perxés, que va ésser bibliotecària de Figueres
molts anys, Regidora de Cultura d’aquest ajuntament de l’any 1991 fins el
1999, molt vinculada al nostre poble.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat, acorden:
** Denominar l’espai de la biblioteca municipal amb el nom de
l’agullanenca Maria Perxés.
** Notificar aquest acord al Servei de Biblioteques de la Diputació de
Girona.
** Comunicar-ho als germans PERXÉS-SANTOMÀ pel seu coneixement.

13.- PRECS I PREGUNTES.
L’alcaldessa comenta que en relació a l’escrit rebut per part del grup
municipal de la CUP sobre l’adquisició d’una biotrituradora municipal, per
afavorir el compostatge sobre la crema de residus agrícoles i forestals, que
formava part tant del programa de la CUP d’Agullana com del grup d’ERC,
volen saber si s’ha fet alguna gestió al respecte i si no és així demanen que
es posi en marxa el procediment d’estudi de factibilitat i compra de
l’esmentada biotrituradora.
L’alcaldessa respon que de moment no s’ha posat en marxa però si que s’ha
parlat de on es guardaria. Comprar-la vol dir haver de fer un magatzem per
endreçar-la ja que si s’ha de deixar a la deixalleria l’endemà no hi quedaria
res, ja que dia si dia no hi entren gent a robar, trencant les portes, tallant les
tanques metàl·liques, etc. redueixen volum de deixalles però per altra banda
fan malbé d’altres coses.
El regidor del grup municipal de la CUP, el senyor Albert Cuadros, comenta
que el fet que no es pugui endreçar la biotrituradora no eximeix a que no
s’hagi de comprar.
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L’alcaldessa afegeix que de moment el que es fa es que venen els camions i
s’emporten les restes vegetals.

El regidor Albert Cuadros demana si aquestes restes es cremen?
L’alcaldessa li respon que ara ja no perquè la darrera vegada que es va fer
l’ajuntament va tenir un avís de Medi Ambient.
El regidor Albert Cuadros afegeix que es cremava de tot: plàstics, brossa, no
eren només restes vegetals i per tant això no és correcte.
L’alcaldessa reitera que ara per ara ve el camió de restes vegetals a recollirles i són triturades.
El regidor Albert Cuadros torna a dir que el fet que no hi hagi un lloc per
guardar la biotrituradora no deixa de ser una causa per no comprar-la ja que
això es poden buscar solucions.
L’alcaldessa comenta que a Maçanet de Cabrenys estan en tràmits de
comprar-ne una i ens podríem mancomunar per fer-la servir també nosaltres.
El regidor del grup municipal de la CUP, el senyor Benet Boadas, també li
sembla bé el fet de mancomunar-se amb Maçanet de Cabrenys per fer ús de
la màquina, pagant el que sigui.
El regidor Albert Cuadros demana que els tinguin informats.
L’alcaldessa li respon que si.
L’alcaldessa comenta que un altre punt de l’escrit enviat pel grup de la CUP,
fa referència al Pressupost 2018. En aquest escrit demanen establir, el més
aviat possible, un calendari d’elaboració del pressupost i uns procediments
per a implicar tots els grups municipals en la preparació i la confecció del
mateix. L’alcaldessa afegeix que es farà una reunió a principis del mes de
setembre ja que a l’estiu és més complicat fer-ho.
L’alcaldessa dóna lectura del 3r punt de l’escrit presentat pel grup municipal
de la CUP, on diu que tenint en compte que el municipi d’Agullana
ingressarà enguany una quantitat considerable en concepte d’IBI de la
concessió de l’autopista AP-7, volen saber si el govern municipal té algun
destí pensat per aquesta suma? Si no és el cas, des del grup municipal de la
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CUP d’Agullana proposen d’utilitzar els ingressos de l’IBI per a la creació
d’un Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM).

L’alcaldessa respon que no és tan fàcil destinar-ho al POUM i que el
superàvit, de moment, només es pot destinat per amortitzar deute. De cares
al pressupost del 2018 si que es podria proposar i plantejar una partida
pressupostària si es vol fer el POUM nou. És un procés que pot durar tres o
quatre anys però i que es pot començar a parlar-ne.
Hi ha molts tràmits, informes, hi intervenen molts departaments....
L’alcaldessa dóna la paraula a la regidora del grup municipal de CiU, la
senyora Gemma Valls, per parlar de l’escrit presentat pel seu grup i que
s’adjunta a l’acta foliat amb la lletra “A” , en el qual manifesten el seu
malestar respecte al problema de l’espai i d’altres aspectes de l’escola
d’Agullana.
Al mateix temps s’adjunta escrit del grup municipal de la CUP, respecte al
mateix tema de l’escola, i s’adjunta a l’acta foliat amb la lletra “B”.
L’alcaldessa respon que els arquitectes que han visitat el pis de dalt de
l’escola han confirmat que el sostre està en perfectes condicions i que a l’aula
de dalt hi ha dos envans que mig divideixen l’aula i que és factible treure’ls
i llavors pots guanyar espai per fer una aula més gran, diuen també que
disposen de plànols per fer la reestructuració que calgui amb la conformitat
de l’ajuntament. No estan d’acord amb el director David de la Higuera de
tancar l’entrada principal de l’escola.
Afegeix l’alcaldessa que un dels tècnics ha dit que mantenir una aula de
ceràmica de 70m2 és excessiu , això no es pot presentar davant la Generalitat
de cap de les maneres perquè tombaran el projecte. Ell està d’acord que no
es tanqui l’entrada, tal i com demana l’ajuntament, però mantenir l’aula de
ceràmica de 70m2, quan totes les escoles tenen aules d’uns 30m2, no té cap
sentit. Ell proposa reduir l’aula de ceràmica amb diferents propostes.
L’alcaldessa continua dient que els tècnics han observat que la barana que
va al pis de dalt s’hauria d’augmentar uns 10cm ja que no compleix la
normativa. També que li ha parlat de l’aula de les urnes i ell li ha contestat
que no és d’Ensenyament.
La regidora Gemma Valls demana si el Departament d’Ensenyament
ajudaria a les reformes del pis on hi ha les urnes, cas que quedés buit ?
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L’alcaldessa li respon que no, que és competència de l’ajuntament.
El regidor Albert Cuadros comenta que si hi ha una “abalanxa” de nens on
es posen , al pati?
L’alcaldessa li contesta que llavors no podran matricular-se.
La regidora Gemma Valls demana si els nens hauran de marxar de l’escola
de poble doncs?
El regidor Albert Cuadros diu que doncs és més fàcil fer la remodelació des
de l’ajuntament. No s’ha de demanar permís a ningú.
L’alcaldessa respon que el dia 21 de juliol té una reunió amb el Sr. Josep
Manuel Rueda, Director del Museu Arqueològic de Catalunya, per parlar del
tema de les urnes i que té constància que l Museu de Girona ara disposa
d’espai per fer trasllat d’alguna cosa i també que l’alcalde de Lladó que és el
conservador d’Empúries potser que allà hi pugui anar alguna peça.
El regidor Benet Boadas demana també que si un cop el pis queda lliure
d’urnes el Departament d’Ensenyament podrà fer-hi reformes?
L’alcaldessa li respon que no ja que el pis és de l’ajuntament. El Departament
ha col·laborat arranjat el teulat i ha canviat les finestres... però fer més
reformes no ho faran pas.
La regidora Gemma Valls comenta que el jardinet que hi ha fins arribar a
l’antic forn de ceràmica està ple d’herbes.
L’alcaldessa li respon que ja ha parlat amb en Carlos perquè ho netegi.
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I sense que hi hagi més assumptes a tractar l’Alcaldessa aixeca la sessió quan
són les vint-i-dues hores i vint-i-un minuts del dia al començament
assenyalat, de la qual, com a secretària estenc la present acta.
Vist i plau
L’Alcaldessa,
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La Secretària,

