ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT.
Identificació de la sessió.
Número: 4/2017
Caràcter: Ordinària
Data: 14 de setembre de 2017
Horari: 21:00 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
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
El regidor Gerard Couto i Bota, del grup municipal d’ERC, excusa la seva
assistència per un assumpte familiar.
Ordre del dia:
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta següent:
- Acta de la sessió ordinària de data 4 de juliol de 2017.
2.- Aprovació, si procedeix, del Compte General de l’exercici 2016.
3.- Aprovació, si procedeix, augment del 1% dels sous dels treballadors
municipals amb efectes 1 de gener de 2017.
4.- Aprovació provisional, si procedeix, Projecte executiu de la franja de
protecció perimetral per la prevenció d’incendis.
5.- Precs i preguntes.
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A petició dels regidors assistents al Ple es proposa afegir a l’ordre del
dia els punts següents:
Punt 05.- Donar compte del Decret d’Alcaldia Referèndum.
Punt 06.- Moció adhesió al programa d’homogeneïtzació dels processos i
mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials.
Punt 07.- Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils
i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i
d’emergències.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat, acorden:
** Incloure a l’ordre del dia els punts següents:
Punt 05.- Donar compte del Decret d’Alcaldia Referèndum.
Punt 06.- Moció adhesió al programa d’homogeneïtzació dels processos i
mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials.
Punt 07.- Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils
i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i
d’emergències.
ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta següent:
- Acta de la sessió ordinària de data 4 de juliol de 2017.
2.- Aprovació, si procedeix, del Compte General de l’exercici 2016.
3.- Aprovació, si procedeix, augment del 1% dels sous dels treballadors
municipals amb efectes 1 de gener de 2017.
4.- Aprovació provisional, si procedeix, Projecte executiu de la franja de
protecció perimetral per la prevenció d’incendis.
5.- Donar compte del Decret d’Alcaldia Referèndum.
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6.- Moció adhesió al programa d’homogeneïtzació dels processos i
mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials.
7.- Moció de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de
reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències.
8.- Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió.
1.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ACTA SEGÜENT:
- ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 4 DE JULIOL
DE 2017.
L’Alcaldessa sotmet a l’aprovació del Ple l’acta següent:
- Acta de la sessió ordinària de data 4 de juliol de 2017.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat acorden:
** L’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 4 de juliol de 2017.

2.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DEL COMPTE GENERAL DE
L’EXERCICI 2016.
Atès que per a l’aprovació dels comptes municipals corresponents a
l’exercici 2016 s’ha seguit el procediment establert als articles 208 a 212 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a saber:
- Reunió i Informe de la Comissió Especial de Comptes de data 12 de
juny de 2017.
- Exposició Pública mitjançant edicte publicat al BOP de Girona núm.
119 de data 22 de juny de 2017.
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Vist que és necessari ultimar el procediment sotmetent els comptes, informes
de la Comissió Especial de Comptes i Reclamacions i reparaments formulats
al Ple de la Corporació.
És per això que aquesta Alcaldia-presidència proposa al Ple de la Corporació
l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Compte General d’aquesta entitat local corresponent a
l’exercici 2016.
Segon.- Rendir l’esmentat compte, degudament aprovat pel Ple de la
Corporació, a la Sindicatura de Comptes i als òrgans de les Administracions
Estatals i Autonòmica.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta per què realitzi tants actes i
gestions com calguin per a l’execució dels presents acords.
Un cop sotmès a votació, amb 4 vots a favors dels regidors del grup
municipal d’ERC i de la CUP, i amb 2 abstencions dels regidors del grup
municipal de CiU, acorden:
Primer.- Aprovar el Compte General d’aquesta entitat local corresponent a
l’exercici 2016.
Segon.- Rendir l’esmentat compte, degudament aprovat pel Ple de la
Corporació, a la Sindicatura de Comptes i als òrgans de les Administracions
Estatals i Autonòmica.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa-Presidenta per què realitzi tants actes i
gestions com calguin per a l’execució dels presents acords.

3.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, AUGMENT DEL 1% DELS
SOUS DELS TREBALLADORS MUNICIPALS AMB EFECTES 1 DE
GENER DE 2017.
Atès que en aquest ajuntament no es va aprovar el pressupost per a l’actual
exercici 2017 i és vigent el de l’exercici 2016 prorrogat.
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Vist que la Llei 3/2017, de 27 de juny, Pressupostos Generals de l’Estat per
a l’actual exercici 2017, preveu en el seu article 22 E) l’augment d’un 1%
del sou dels treballadors.
Un cop sotmès a votació, amb 4 vots a favor dels regidors del grup
municipal d’ERC i de la CUP, i amb 2 abstencions del grup municipal
de CiU, acorden:
** Augmentar un 1% el sou dels treballadors municipals, amb efectes
retroactius des de l’1 de gener de 2017.
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI PROCEDEIX, PROJECTE
EXECUTIU DE LA FRANJA DE PROTECCIÓ PERIMETRAL PER LA
PREVENCIÓ D’INCENDIS.
Vist el Projecte Executiu de la Franja de Protecció Perimetral per la
prevenció d’incendis, redactat per E.I. Foresterra, S.C.C.L., i trames a aquest
ajuntament per la Diputació de Girona, Àrea de Medi Ambient.
Es proposa al Ple la seva aprovació.
El regidor del grup municipal de la CUP, el senyor Albert Cuadros, demana
si el projecte preveu una franja de més de 25 metres i que s’hauria d’explicar
als propietaris.
El regidor del grup municipal de CiU, el senyor Josep Jovell, pregunta pel
tema del manteniment, qui ho controlarà? i com es portarà a terme. També
diu que hi ha llocs al casc urbà que no es netegen.
L’alcaldessa respon que el projecte preveu una franja de 25 metres i que hem
demanat subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya, Programa Treball i
Formació, per poder disposar d’una persona que inicií els treballs.
En relació als llocs urbans bruts, respon l’alcaldessa que si hi ha algun lloc
brut i que no és accessible la seva visió des del carrer, demana que els
mateixos veïns avisin per poder-ho notificar i requerir la seva neteja.
El regidor Josep Jovell, del grup municipal de CiU, demana que d’aquí a dos
anys qui ho farà? els boscos estan bruts, qui farà el manteniment?
L’alcaldessa respon que es procurarà fer el necessari per mantenir-ho net i
que també es demana i s’agrairia la col·laboració ciutadana.
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Afegeix l’alcaldessa que a més i segons la llei cadascú ha de procurar la seva
autoprotecció, netejant, si fos el cas, inclòs la parcel·la del veí.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, amb 4 vots a favor dels
regidors d’ERC i de la CiU, el regidor Josep Jovell afegeix que
consideren bona cosa començar els treballs, i 2 abstencions dels regidors
de la CUP, que consideren la franja de 25 metres insuficient, s’acorda:
** L’aprovació del Projecte Executiu de la Franja de protecció perimetral
per la prevenció d’incendis.
** Publicar en el B.O.P. i D.O.G.C durant el termini d’un mes, cas de no
produir-se reclamacions, es considerarà aprovat definitivament.
5.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA REFERÈNDUM.
L’Alcaldessa disposa donar compte del Decret d’Alcaldia Núm. 13, de data
7 de setembre de 2017, de suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper
dia 1 d’octubre de 2017 i complir les previsions que es concreten a la Llei
del Referèndum per l’autodeterminació de Catalunya, el qual s’adjunta a
l’acta foliat amb la lletra “A”.
6.- MOCIÓ ADHESIÓ AL PROGRAMA D’HOMOGENEÏTZACIÓ
DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ
DELS TRIBUTS I COTITZACIONS SOCIALS.
Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya ( ERC), de
Convergència i Unió (CiU) i de la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu
(CUP), a l’Ajuntament d’Agullana presenten la següent moció:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya
(ATC) forma part del Pla de Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la
hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de l’administració tributària
del segle XXI, amb un model d’administració més propera i una relació de
confiança entre administració i ciutadania. Els darrers mesos, el Govern ha
dotat l’ATC dels mecanismes que li han de permetre assumir directament la
gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en totes les seves fases, així com
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ampliar la col·laboració administrativa amb tots els ens locals i altres entitats
del sector públic que ho sol·licitin, segons el marc competencial vigent.
Alhora, es troba en tramitació al Parlament de Catalunya la Llei de l’Agència
Catalana de Protecció social, que ha de ser l’ens que gestioni en el futur el
gran gruix de la protecció social que sigui competència de la Generalitat de
Catalunya en cada moment.
L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la
hisenda catalana i de l’Agència de Protecció Social de Catalunya permetran
la seva consolidació per adaptar-la als nous reptes i requeriments a què ha de
fer front una administració moderna.
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està
desenvolupant una estratègia d’optimització, homogeneïtzació i
simplificació dels processos de presentació i pagament dels tributs estatals i
les cotitzacions socials que les administracions públiques de Catalunya han
de satisfer a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la
Tresoreria General de la seguretat Social (TGSS). L’objectiu principal és
facilitar els processos i millorar l’eficiència de tots els agents implicats en
base al component tecnològic i les economies d’escala que es poden assolir
amb aquesta col·laboració.
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions
socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat mitjançant
Acord de Govern de 25 d’abril de 2017, complementat per Acord del Govern
de data 11 de juliol de 2017.
Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència
Tributària, li corresponen a l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per
conveni administratiu, per encàrrec de gestió o per qualsevol altra fórmula
jurídica establerta per la normativa vigent.
Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la
tramitació de les cotitzacions socials a la que es refereix el Programa. I que
mentre no estigui creada correspon a la Direcció General de Protecció Social
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa
col·laboració de l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els
conjunt de les administracions locals del nostre país, amb la voluntat de
prestar servei, de cercar economies d’escala i de millorar l’eficiència del
conjunt de les administracions tributàries catalanes.
Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes
interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el
sector públic de la Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària de tots
els ens locals i les entitats del seu sector públic que en vulguin formar part.
Per tots aquests motius, els grups municipals d’ERC, CiU i la CUP, proposen
d’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Que Agullana subscrigui amb l’Agència Tributària de Catalunya el
Conveni que s’adjunta com a annex I, per a l’homogeneïtzació dels processos
i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic
de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària.
Segon.- Que Agullana subscrigui amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies el Conveni que s’adjunta com a annex II, per a
l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació de les
cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens
públics de Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Tercer. Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen
d’aquest ens per impulsar la subscripció dels convenis per part seva:
Organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials locals, les
societats mercantils locals i qualsevol altre ens o entitat local amb
personalitat jurídica pròpia que formi part del sector públic d’aquest
Ajuntament.
Quart. Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya
i a la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les
entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Associació de
Municipis per la Independència) l’aprovació de la present moció.

Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat, acorden:
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Primer.- Que Agullana subscrigui amb l’Agència Tributària de Catalunya el
Conveni que s’adjunta com a annex I, per a l’homogeneïtzació dels processos
i mecanismes interns de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic
de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya a l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària.
Segon.- Que Agullana subscrigui amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies el Conveni que s’adjunta com a annex II, per a
l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació de les
cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens
públics de Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat Social.
Tercer. Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen
d’aquest ens per impulsar la subscripció dels convenis per part seva:
Organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials locals, les
societats mercantils locals i qualsevol altre ens o entitat local amb
personalitat jurídica pròpia que formi part del sector públic d’aquest
Ajuntament.
Quart. Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya
i a la Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les
entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i Associació de
Municipis per la Independència) l’aprovació de la present moció.

7.- MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE
BARCELONA I CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA
REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D’EMERGÈNCIES.
Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya ( ERC), de
Convergència i Unió (CiU) i de la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu
(CUP), a l’Ajuntament d’Agullana presenten la següent moció:
Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost
de 2017, van provocar la mort de 15 persones i més d’un centenar de ferits i
van produir una sensació de por i alarma entre la nostra societat.
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra
i Guàrdia Urbana, agents de policies locals i dels serveis d’emergències
mèdiques, juntament amb molts ciutadans anònims va ser cabdal per afrontar
els primers moments i la posterior detenció i desarticulació dels terroristes
causants de l’atac.
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Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents
dies, així com la indignació i el rebuig unànime a la violència, defensada des
de qualsevol idea o religió.
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament d’Agullana proposen al
Ple Municipal els següents acords:
PRIMER.‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes
perpetrats a les ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats
posteriorment per Estat Islàmic.
SEGON.‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que
propaguen l’odi i la barbàrie arreu del món i a casa nostra.
TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels
atemptats, les seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la
convivència i la cohesió social.
QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos
d’emergències, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de
màxima tensió, van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei.
Al mateix temps, demanar que la policia dels Mossos d’Esquadra
s’incorpori, de forma immediata, en les reunions dels grups de treball sobre
la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la més eficient
coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran
la voluntat de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la
tolerància, apostant pels valors que potenciïn el respecte a totes les formes
de pensar, religions i cultures.
SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la
cohesió social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la
convivència i la inclusió de la societat.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat, acorden:
PRIMER.‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes
perpetrats a les ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats
posteriorment per Estat Islàmic.
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SEGON.‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que
propaguen l’odi i la barbàrie arreu del món i a casa nostra.
TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels
atemptats, les seves famílies i amics. Sempre estarem al costat de la
convivència i la cohesió social.
QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos
d’emergències, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de
màxima tensió, van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei.
Al mateix temps, demanar que la policia dels Mossos d’Esquadra
s’incorpori, de forma immediata, en les reunions dels grups de treball sobre
la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la més eficient
coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran
la voluntat de la nostra societat d’apostar per la llibertat, l’acollida i la
tolerància, apostant pels valors que potenciïn el respecte a totes les formes
de pensar, religions i cultures.
SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la
cohesió social de les nostres viles i ciutats. Només així avançarem cap a la
convivència i la inclusió de la societat.

8.- PRECS I PREGUNTES.
El grup municipal de la CUP presenta per escrit una proposta en relació a
diferents inquietuds que es plantejaven davant bel nou curs escolar i en
referència a les instal·lacions de l’escola, que s’adjunta a l’acta foliat amb la
lletra “B”.
L’alcaldessa respon que no han rebut encara la resposta dels tècnics del
Departament d’Ensenyament i que tan punt disposin del document
informaran a tots els grups i es prendran les decisions convenients. En
principi no tenen previst aprofitar el pis superior on actualment hi ha les
urnes, per fer-hi classe.
El Sr. Fernández no ha tingut conversa amb l’ajuntament.
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El Museu Arqueològic de Catalunya, té previst retirar les urnes durant els
mesos de setembre-octubre. Un cop s’hagi retirat el material s’intentarà
aclarir l’ús del pis. De moment no consta que estigui cedit al Departament
d’Ensenyament. Per poder treure els tempanells del pis situat a l’esquerra,
que actualment s’utilitza per aules, hem d’esperar a rebre el vistiplau dels
tècnics.
El regidor Albert Cuadros, del grup municipal de la CUP, demana qui ha de
pagar les obres.
El regidor Benet Boadas, del grup municipal de la CUP, comenta que seria
bo parlar amb el Sr. Fernández.
El regidor Albert Cuadros, del grup municipal de la CUP, diu que ara és el
moment ja que el temps passa molt despresa.
Respon l’alcaldessa dient que les obres s’hauran de portar a terme quant no
hi hagi alumnes.
El regidor Albert Cuadros, del grup municipal de la CUP, pregunta per una
subvenció que es va parlar en una Junta de Govern, de la Diputació de
Girona, d’uns 30.000€ a què es destina?
Respon l’alcaldessa que es va demanar per les següents inversions:
- Renovació vorera c/.Joaquim Bech de Careda i supressió tram
c/.Carmancel.
- Col·locació plafons per adequar planta baixa ajuntament per a
exposicions.
- Per despeses corrents d’enllumenat públic.
- Per despeses culturals.
El regidor Albert Cuadros, del grup municipal de la CUP, demana que en
relació a l’ inversió de l’obra Substitució de la canonada de la Cascada d’en
Rabassa, que s’està executant, si es farà una reunió al poble per explicar
l’obra.
Respon l’alcaldessa que ho reconsiderarà i es podrà aprofitar per parlar
d’altres inversions.
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Demana la paraula una persona del públic, la senyora Míriam Lladós, i diu
que està molt agraïda a l’alcaldessa de poder celebrar el Referèndum al
nostre poble i que hem de donar tots el suport i anar tots a una.
En relació a les obres de millora de l’escola, fa molts temps que es lluita per
poder-ho aconseguir, per poder tenir l’escola més ben preparada, pels
alumnes i per altres possibles col·lectius, per poder-hi gaudir tot el poble i
que sigui una escola oberta.
Respon l’alcaldessa que li agraeix molt la seva col·laboració.
Abans d’acabar la sessió l’alcaldessa vol agrair el suport de tots els que
l’han trucat i recolzat, per mitjà de les xarxes socials, en relació a la
signatura del Decret d’Alcaldia del referèndum i diu que no té por i que si
arriba la citació anirà a declarar.
I sense que hi hagi més assumptes a tractar l’Alcaldessa aixeca la sessió quan
són les vint-i-una hores i cinquanta-cinc 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,

