ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT.
Identificació de la sessió.
Número: 5/2017
Caràcter: Extraordinària
Data: 19 d’octubre 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
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

L’Alcaldessa comenta que, de conformitat amb l’article 82.3 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
manifesta per raons d’urgència s’hauria d’incloure en l’ordre del dia el
punt següent com urgent.- “Moció per exigir la llibertat immediata dels
presidents de l’Assemblea Nacional Catalana. Jordi Sánchez, i d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart.
Sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat, acorden:
** La inclusió dins l’ordre del dia del punt, com a punt número 5, Moció
per exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional
Catalana. Jordi Sánchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
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Ordre del dia:
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta següent:
- Acta de la sessió ordinària de data 14 de setembre de 2017.
2.- Aprovació provisional, si procedeix, de la modificació de les
Ordenances Fiscals per a l’exercici 2018.
3.- Aprovació, si procedeix, Moció de condemna de la violència dels
cossos policials l’1 d’octubre.
4.- Aprovació, si procedeix, Modificació estatus del Consorci de les Vies
Verdes de Girona.
5.- Aprovació, si procedeix, Moció per exigir la llibertat immediata dels
presidents de l’Assemblea Nacional Catalana. Jordi Sánchez, i d’Òmnium
Cultural, Jordi Cuixart.
Desenvolupament de la sessió.
1.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ACTA SEGÜENT:
- ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 14 DE
SETEMBRE DE 2017.
L’Alcaldessa sotmet a l’aprovació del Ple l’acta següent:
- Acta de la sessió ordinària de data 14 de setembre de 2017.
Un cop sotmès a votació, amb sis vots a favor dels regidors presents en
aquella sessió, per unanimitat acorden:
** L’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 14 de setembre de
2017.
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2.APROVACIÓ PROVISIONAL, SI PROCEDEIX, DE LA
MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A
L’EXERCICI 2018.
L’Alcaldessa explica la proposta de modificació de les següents
ordenances:
- Ordenança Fiscal Núm. 1.- Impost sobre béns immobles de
naturalesa rústica i urbana.
L’alcaldessa comenta que després de la regularització del cadastre en el
nostre municipi i vist l’augment del valor cadastral total del municipi; així
com els béns de característiques especials, que fins ara disposaven d’una
bonificació, a partir d’aquest exercici 2017, han de fer efectiva la quota
íntegra.
Vist que els ingressos per aquest impost seran molt més alts, es proposa al
Ple rebaixar la quota de l’Impost de béns immobles urbans de l’1,1% al
0,70%.
El regidor del grup municipal de la CUP, el senyor Benet Boada, comenta
que ha parlat amb el grup de CiU i que proposen rebaixar el percentatge
fins al 0,7% ja que s’ha de tenir en compte afegir l’IBI de l’autopista i que
els contribuents han hagut de pagar aquest any els endarreriments de la
regularització cadastral.
El regidor del grup municipal de CiU, el senyor Josep Jovell, comenta que
ell té alguns dubtes que vol aclarir: s’ha revisat l’IBI del poble d’una
manera important i demana perquè l’IBI d’Autopistes té el mateix valor
cadastral i si no es revisa o és que fa poc que s’ha revisat?
La secretària respon que s’haurà de demanar ja que al poble s’han revisat
les edificacions però el sol no ho sap.
El regidor Josep Jovell afegeix que fa uns anys es va afegir un tercer carril
des de la Jonquera i demana si el valor cadastral actual ja contempla
aquesta ampliació o no ?
També demana la diferència de 25.000€ a què correspon ?
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La secretària respon que les propietats municipals estan exemptes de
pagament; així com el Bisbat i d’altres. Compten com a valor cadastral
però no tributen.
El regidor Josep Jovell comenta que per ells tot el que sigui abaixar serà bo
per tothom i que ja ho van deixar clar fa un parell d’anys en un altre Ple
quan es va apujar l’IBIU de l’ 1,05% a l’1,10%. També demana si aquest
augment de l’IBI entrarà abans del 31 de desembre de 2017?
La secretària li respon que potser tot no ja que alguns contribuents han
demanat aplaçar el pagament de la liquidació de regularització a terminis.
El regidor Josep Jovell demana si es pot saber quina part serà la que es
cobrarà aviat ?
El regidor del grup municipal d’ERC, el senyor Gerard Couto i la secretària
li responen que no es pot saber amb exactitud ja que també es poden
presentar al·legacions i aplaçaments.
El regidor Josep Jovell demana si l’IBI de l’Autopista ja està pagat?
La secretària li contesta que si.
El regidor Josep Jovell diu que per tant en queden 378.000€ pendents de
cobrar i demana d’aquests, per més al·legacions que es presentin, creu que
poden entrar més de la meitat i demana com es comptabilitzen els restants?
La secretària li respon que declarant superàvit.
El regidor Josep Jovell recorda que en una reunió amb la responsable de
comptabilitat de l’ajuntament va comentar que si hi ha superàvit no es pot
gastar amb segons que.
La secretària li respon que s’està treballant per poder amortitzar deute i per
inversions sostenibles.
El regidor Josep Jovell demana de l’increment que es tindrà l’any que be
què es podrà invertir en el poble ? en base a això ells proposarien una
rebaixa menor o major.
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Si tot es fa servir per amortitzar ens quedem allà mateix i per tant no caldrà
rebaixar gaire per poder fer coses pel poble.
La secretària respon que s’ha dit que potser deixarien a cada ajuntament
llibertat per invertir en el que creguin millor pel poble però si a final d’any
s’aprovarà o no això no ho sabem.
L’alcaldessa comenta que potser s’obrirà el ventall d’inversions sostenibles
per manteniment d’edificis, en relació a la nau lateral de l’Asil.
El regidor Josep Jovell diu que estem al mes d’octubre i que s’acaba l’any i
que ell de tots aquests temen no en saben res.
L’alcaldessa li respon que del tema de la nau de l’asil si que se n’ha parlat
amb ells.
La secretària li comenta que quan s’aprovi el pressupost tots aquests temes
es parlaran.
El regidor Josep Jovell només vol que aquests diners de més que entraran
no vagin tots als bancs i que siguin per fer coses pel poble.
La secretària li respon que del Fons de Cooperació Local, que venen de
Madrid, ara per ara son uns 10.000 o 11.000€ /mes i que no sabem si això
continuarà igual per a l’any vinent.
El regidor Josep Jovell comenta que ell va pagar una taxa de 60€ i que sap
que d’altra gent també la va pagar.
La secretària li respon que aquesta taxa l’havia de pagar tothom per
tramitar l’expedient de regularització.
El regidor Josep Jovell demana si aquest imports se’ls queda el poble ?
La secretària li respon que no, que aquests diners són per l’empresa que va
fer la feina.
Els regidors dels tres grups municipals fan comptes per veure si s’aplica el
0,7% o el 0,8% per a l’exercici 2018.
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L’alcaldessa proposa finalment aplicar el 0,7%.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat,
acorden:
** Aplicar el 0,7% a l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana,
per a l’any 2018.

- Ordenança Fiscal Núm. 7.- Taxa per recollida domiciliària
d’escombraries.
L’alcaldessa comenta que la taxa de recollida d’escombraries és un servei
de primera necessitat els costos del qual es van encarint, per tones
recollides, servei recollida, servei abocador i sobretot si no es fa la recollida
selectiva, cosa que costa molt que els usuaris facin bé.
La secretària manifesta que des del Consell Comarcal han informat que la
previsió de despeses per part del nostre ajuntament, que no compta amb
planta de compostatge, és de 32.300€ per a l’exercici 2018.
Vist que les despeses previstes són superiors als ingressos, es proposa un
augment de les taxes del 12% anual.
Un cop sotmès a votació, amb els vots a favors dels regidors d’ERC i de
la CUP, i amb l’abstenció dels regidors de CiU, s’acorda:
** Augmentar en un 12% anual la taxa per recollida domiciliària
d’escombraries.
Els regidors del grup municipal de CiU volen deixar constància que
s’abstenen per considerar que els números no són prou afinats.
Els regidors de la CUP comenten que estaria bé fer una xerrada al poble
explicant el motiu de l’increment d’aquesta taxa i per conscienciar a tothom
de la necessitat de reciclar.
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- Ordenança Fiscal Núm. 12.- Reguladora dels preus públics per a la
prestació dels serveis dels centres de Serveis d’àmbit rural per a la
gent gran.
L’alcaldessa comenta l’acord pres per l’empresa pública d’acció social de
Catalunya, SUMAR, la qual gestiona el Centre de Serveis d’àmbit rural del
nostre poble i vist que l’increment salarial de l’1% als seus treballadors,
amb efectes a partir de l’1 de gener de 2017, i es preveu un increment
salarial del 2% per a l’exercici 2018, es proposa d’incrementar, per a
l’exercici 2018, un 4% les tarifes de preus vigents l’any 2017 per a tots els
serveis que s’ofereixen en el centre (serveis d’estada de 8 i 4 hores, servei
d’estada esporàdic, servei de menjador, servei de permanència, servei de
transport adaptat, servei de podologia, servei de fisioteràpia...).
El regidor Josep Jovell demana com funcionen els preus del Centre de
Serveis ? per exemple el preu d’estada demana a que correspon?
La secretària li respon que és el preu que s’aplica als usuaris que tenen
reconeguda la llei de dependència i que per tant reben subvenció de la
Generalitat per cobrir una part del servei, la resta l’assumeix la família. Hi
ha usuaris que fan ús del servei de manera privada i sense ajut.
El regidor Josep Jovell demana si tothom té subvenció o no ?
La secretària li respon que quasi tots en tenen i que els usuaris d’Agullana
en tenen tots de subvenció.
El senyor Jovell entén que l’empresa SUMAR cobra la part de subvenció
de la Generalitat i la part que li correspon a les famílies, és així ?
La secretària li contesta que és correcte.
Demana el senyor Jovell si d’aquestes quantitats que l’empresa SUMAR
cobra en retorna alguna a l’ajuntament ?
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La secretària li respon que sí, que al final d’any es fa una liquidació i
depenent dels anys es retorna una quantitat o bé es fan obres, per exemple
l’any passat es va compensar aquesta liquidació amb la construcció del
giratori d’entrada al Centre per la part del darrera, per on entra
l’ambulància. Un any també el superàvit era tan important que es van
tornar uns 15 o 16 mil euros a l’ajuntament i que normalment s’utilitzen per
fer alguna inversió al centre.
El senyor Jovell pregunta si les quantitats que l’empresa torna si és
obligatori invertir-les al centre ? per exemple si el giratori que s’ha
construït és perquè ho hagi demanat l’ajuntament?
L’alcaldessa i el regidor Gerard Couto li responen que no però sempre
s’arriba a un acord amb l’empresa SUMAR per dur a terme demandes dels
usuaris del centre, en el cas del giratori ja feia temps que es demanava.
El senyor Jovell entén que les demandes dels usuaris s’han d’escoltar però
l’ajuntament s’ha de fer càrrec del 50% de les despeses o l’empresa
SUMAR assumeix el 100% ?
L’alcaldessa li respon que SUMAR presenta unes mesures de manteniment
o reformes pel Centre i s’ofereix a pagar-ne el 50% o no sinó es fan i per
tant qui hi perd són els usuaris.
El regidor Josep Jovell manifesta que si l’empresa SUMAR fa el seu
negoci i l’ajuntament no en treu res, el seu grup no està d’acord en
augmentar un 4% els preus dels serveis del centre.
L’alcaldessa li contesta que l’empresa fa el seu negoci però dóna un servei
molt important per a la gent del poble i dels pobles del voltant.
La secretària afegeix que tenir cura de la gent gran costa molts diners i que
tenir-los al centre és la manera més econòmica que hi ha per a les famílies.
El regidor Josep Jovell entén que cuidar gent gran té uns costos però creu
que ara per ara l’empresa ja té beneficis i per tant si s’augmenta un 4% els
preus dels serveis qui acaba pagant sempre és la família i l’usuari i per
contra la pensió de jubilació se’ls apujarà al 2018 un 0,5% o l’1%. Ell creu
que si hi han beneficis és injust que s’incrementin els preus en un 4% que
acabaran finalment repercutint a l’usuari.
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La secretària contesta que els beneficis venen en funció dels usuaris del
Centre, hi ha hagut anys que n’hi havien 24 i això genera més ingressos,
per contra hi ha anys que han tingut treballs d’arribar a 15 usuaris. Ja se sap
que treballar amb gent gran és molt oscil·lant, avui en poden ser 20 i demà
en poden faltar 4 o 5.
El senyor Jovell comenta que tenim al poble serveis deficitaris com la llar
d’infants o la piscina i en canvi si en tenim un que porta beneficis creu que
apujar els preus no ho veu correcte, ja que per guanyar mil euros més a
l’any no val la pena i a més qui ho paga són els usuaris. Per aquest motiu el
seu grup municipal hi votarà en contra.
Un cop sotmès a votació, amb els vots a favors dels regidors d’ERC,
amb l’abstenció dels regidors de la CUP i amb els vots en contra dels
regidors de CiU, s’acorda:
** Incrementar en un 4% els preus públics per a la prestació dels serveis
del Centre de Serveis d’àmbit rural per a la gent gran d’Agullana.
- Ordenança Fiscal Núm. 19.- Taxa per a la prestació del servei
municipal de la llar d’infants “Ballmanetes” i del Casal d’estiu
municipal.
En aquesta ordenança només es proposa afegir als preus del casal d’estiu
que aquells que tinguin 2a. residència paguin el mateix que els
empadronats.
També es parla del preu del menjador de la llar d’infants, però es decideix
no incrementar-lo .
Actualment els alumnes fixes paguen 6,05€ i els esporàdics 6,30€.
Els regidor de la CUP, el senyor Albert Cuadros, creu que no veu bé que
cada cop que es canvia l’empresa subministradora del menjador s’hagin
d’apujar els preus. Manifesta que sembla que ALTEM tingui un monopoli
establert i que cada cop que vol apujar preus s’hagi d’acceptar.
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L’alcaldessa li respon que es pot mirar una altra empresa.
La regidora Aline Pagès comenta que el preu del dinar és car ja que el
servei el fan servir pocs nens.
Els regidors de la CUP voldrien que la diferència l’assumís l’ajuntament i
no les famílies.
L’alcaldessa manifesta que el menjador representa una despesa que es pot
considerar “extra” i diu que al centre de serveis els avis podrien també
demanar una rebaixa en el preu del dinar i assumir-la l’ajuntament i això
suposarien molts diners.
El regidor Albert Cuadros diu que si es va incrementant el preu del dinar
pot ser que la llar es quedi sense usuaris que facin ús del servei de
menjador.
L’alcaldessa comenta que aquest curs el menjador de l’escola el
subministra l’empresa SERHS, gestionada pel Consell Comarcal de l’Alt
Empordà. Per al curs vinent es demanarà a l’empresa Serhs els preus dels
menús.
El regidor Albert Cuadros proposa demanar si el contracte amb l’empresa
ALTEM es pot rescindir a finals d’any i demanar el pressupost a l’empresa
Serhs pel servei fins a final de curs.
El senyor Joan Déu comenta que a l’escola on fa de mestra la seva dona
els menús esporàdics costen 6,40€ i els fixos 6,00€ i els serveix l’empresa
SERUNION.
La secretària afegeix que es deixa el mateix preu dels menús com fins ara
però que es mirarà el contracte amb l’empresa Altem a veure quan venç i
si es pot es demanarà preus a l’empresa Serhs.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat,
acorden:
** Afegir al Casal d’Estiu el concepte 2a. Residència juntament amb els
empadronats per pagar el mateix import.
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** Mantenir el mateix preu del menjador de la llar: alumnes fixes 6,05€ i
els esporàdics 6,30€.
3.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, MOCIÓ DE CONDEMNA DE
LA VIOLÈNCIA DELS COSSOS POLICIALS L’1 D’OCTUBRE.
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:
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la
vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència
davant d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en
els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena,
coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i
exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por.
Per aquest motiu es proposa al Ple Municipal els següents acords:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència
injustificada generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra
veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i
exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que
van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres
hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues
policials d’ahir a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de
Policia i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici
democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les
llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de
l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials
conseqüència d’aquesta brutal repressió.
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QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a
Catalunya, Enric Millo, com a un dels principals responsables per
l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials espanyols en
molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic
de més de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a
les urnes, tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als
qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la
comunitat internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs
electes estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes,
Govern català i Parlament de Catalunya.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat,
acorden:

PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència
injustificada generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra
veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i
exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que
van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres
hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues
policials d’ahir a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de
Policia i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici
democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència les
llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de
l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials
conseqüència d’aquesta brutal repressió.
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QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a
Catalunya, Enric Millo, com a un dels principals responsables per
l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials espanyols en
molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic
de més de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a
les urnes, tot i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als
qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la
comunitat internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs
electes estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes,
Govern català i Parlament de Catalunya.

4.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, MODIFICACIÓ ESTATUS DEL
CONSORCI DE LES VIES VERDES DE GIRONA.
El Consorci de les Vies Verdes de Girona (en endavant el Consorci), ens
públic de caràcter associatiu, està subjecte al règim jurídic establert als seus
Estatuts, que li atribueix caràcter local i determina que el funcionament i
l’actuació del mateix es regirà pels Estatuts del Consorci i per la normativa
de règim local.
En motiu de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), va
esdevenir necessari modificar alguns aspectes dels estatuts, a fi d’adaptarne el contingut a l’esmentada norma; i per això va determinar-se
l’Administració Pública a la que resta adscrit el Consorci i el seu règim
orgànic, econòmic i financer, en acompliment de la disposició addicional
vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú, introduïda
per la LRSAL.
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Igualment, l’entrada en vigor de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa,
que regula el règim de separació dels membres del consorci administratiu i,
quan això doni lloc a la seva dissolució, va comportar l’obligació d’adaptar
els estatuts dels consorcis existents.
El Consorci de les Vies Verdes de Girona, com a entitat vinculada o
dependent de la Diputació de Girona, va ser classificada per acord del Ple
de 23 de setembre de 2014, segons les previsions de la Disposició
Addicional Dotzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, redactada conforme a la indicada LRSAL.
Tanmateix, l’acord referit va desenvolupar de forma parcial i en règim de
provisionalitat la dita disposició, dons atenia, exclusivament, al nombre de
membres dels òrgans superiors de govern i administració del Consorci
segons la previsió dels estatuts i en el marc dels límits establerts per a cada
grup en el paràgraf quart de la pròpia disposició.
Posteriorment, per acord plenari de la Diputació de 19 de gener de 2016,
s’ha modificat la classificació anterior i el Consorci de les Vies Verdes,
com a organisme depenent de la Diputació de Girona, ha quedat enquadrat
en el grup 3; circumstància que afecta el nombre màxim de membres dels
òrgans superior de govern o administració de l’ens, segons disposició
addicional repetida i que, alhora, implica ajustar de nou les previsions
contingudes als estatuts, mitjançant la corresponent modificació del seu
article 8.
Igualment, resulta pertinent aprofitar la modificació dels estatuts del
Consorci, argumentada als paràgrafs precedents, per revisar altres preceptes
– article 27 i 28 - , a fi de corregir i millorar la regulació que contenen.
Vist que l’Assemblea General del Consorci ha aprovat inicialment la
modificació dels Estatuts del Consorci i ha aprovat la tramitació de
l’expedient de modificació de manera centralitzada, es proposa al Ple
l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 8 Consell Executiu,
l’article 27 Autoritzacions i permisos i l’article 28 Trams urbans, que
queden redactats com segueix:
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Article 8. Consell Executiu
1. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot
ponderat equivalent a tres vots) i els/les vocals, amb un màxim de
vuit vocals:
• Tres diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a
proposta de la Presidència (amb un vot ponderat cadascun d’ells
equivalent a tres vots).
• Cinc membres en representació de les diferents zones d’actuació.
2. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per
delegació del seu titular, un altre diputat o diputada de l’Assemblea
General ha d’ocupar la seva plaça al Consell Executiu.
3. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per
l’Assemblea General a proposta dels representants de cada zona.
4. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les
persones que ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció.
5. Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d’actuació
durant la vigència del seu mandat, l’Assemblea General ha d’escollir
el que hagi de substituir-lo, a proposta dels i les representants de les
zones corresponents i ha d’exercir el càrrec per completar el període
de temps que li falti al seu antecessor o antecessora.
Article 27. Autoritzacions i permisos.
1. Els ajuntaments cedeixen al Consorci – en l’aprovació d’aquests
Estatuts – l’atribució d’atorgar autoritzacions de pas, de
senyalització, d’ús i aprofitament en els trams no urbanitzables; a la
resta de trams, tant en aspectes de viabilitat, com de senyalització i
planejament s’obliguen a consultar prèviament qualsevol
modificació que afecti el traçat de les vies verdes.
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Article 28. Trams urbans i trams compartits.
1. Els trams urbans de cada via queden sota la responsabilitat de cada
ajuntament, excepte les senyalitzacions horitzontal i vertical
referents a la via verda, que correspon al Consorci.
2. Els trams de la via verda compartits amb vehicles motoritzats queden
sota la responsabilitat del Consorci, excepte el manteniment del
ferm, que correspon a cada ajuntament.
Segon. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es
presentin al·legacions i/o reclamacions l’acord esdevindrà definitiu.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci
de les Vies Verdes de Girona la realització, en nom de l’Ajuntament
d’Agullana, dels tràmits d’informació pública de l’acord de modificació
dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats definitivament, amb
la finalitat de centralitzar el procediment i habilitant i facultant
expressament al Consorci per a la signatura dels documents que siguin
necessaris.
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a
l’Alcaldia/Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per a l’execució del present acord.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat,
acorden:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 8 Consell Executiu,
l’article 27 Autoritzacions i permisos i l’article 28 Trams urbans, que
queden redactats com segueix:
Article 8. Consell Executiu
6. El Consell Executiu està integrat per la Presidència (amb un vot
ponderat equivalent a tres vots) i els/les vocals, amb un màxim de
vuit vocals:
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• Tres diputats o diputades, designats pel Ple de la Diputació, a
proposta de la Presidència (amb un vot ponderat cadascun d’ells
equivalent a tres vots).
• Cinc membres en representació de les diferents zones d’actuació.
7. Si un diputat o una diputada passa a ocupar la Presidència per
delegació del seu titular, un altre diputat o diputada de l’Assemblea
General ha d’ocupar la seva plaça al Consell Executiu.
8. Els membres de les zones abans esmentades han de ser designats per
l’Assemblea General a proposta dels representants de cada zona.
9. També formen part del Consell Executiu, amb veu però sense vot, les
persones que ocupin els càrrecs de Gerència, Secretaria i Intervenció.
10.Si per qualsevol motiu cessa algun membre de les zones d’actuació
durant la vigència del seu mandat, l’Assemblea General ha d’escollir
el que hagi de substituir-lo, a proposta dels i les representants de les
zones corresponents i ha d’exercir el càrrec per completar el període
de temps que li falti al seu antecessor o antecessora.
Article 27. Autoritzacions i permisos.
2. Els ajuntaments cedeixen al Consorci – en l’aprovació d’aquests
Estatuts – l’atribució d’atorgar autoritzacions de pas, de
senyalització, d’ús i aprofitament en els trams no urbanitzables; a la
resta de trams, tant en aspectes de viabilitat, com de senyalització i
planejament s’obliguen a consultar prèviament qualsevol
modificació que afecti el traçat de les vies verdes.

Article 28. Trams urbans i trams compartits.
3. Els trams urbans de cada via queden sota la responsabilitat de cada
ajuntament, excepte les senyalitzacions horitzontal i vertical
referents a la via verda, que correspon al Consorci.
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4. Els trams de la via verda compartits amb vehicles motoritzats queden
sota la responsabilitat del Consorci, excepte el manteniment del
ferm, que correspon a cada ajuntament.
Segon. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es
presentin al·legacions i/o reclamacions l’acord esdevindrà definitiu.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública encarregant al Consorci
de les Vies Verdes de Girona la realització, en nom de l’Ajuntament
d’Agullana, dels tràmits d’informació pública de l’acord de modificació
dels estatuts i la seva publicació una vegada aprovats definitivament, amb
la finalitat de centralitzar el procediment i habilitant i facultant
expressament al Consorci per a la signatura dels documents que siguin
necessaris.
Quart. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a
l’Alcaldia/Presidència per a la signatura de quants documents siguin
necessaris per a l’execució del present acord.
5.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, MOCIÓ PER EXIGIR LA
LLIBERTAT
IMMEDIATA
DELS
PRESIDENTS
DE
L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA. JORDI SÁNCHEZ, I
D’ÒMNIUM CULTURAL, JORDI CUIXART.
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:
El passat dilluns 16 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els
presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional
Catalana, Jordi Sánchez. De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que
l’Estat espanyol no sap resoldre amb diàleg i negociació.
Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va
tornar a creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del
segle XXI. Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir
idees diferents i donar veu al poble. Un fet que posa en greu risc els valors
democràtics que crèiem que eren la base de la Constitució de 1978.
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Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle
XXI després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius
socials, fins i tot de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els
tractats internacionals.
No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les
empresoni; que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica
d’escollir. No hi ha estat democràtic al món que persegueixi la llibertat
d’expressió; que censuri els mitjans de comunicació, que dicti les notícies
als periodistes i que coaccioni la llibertat d’informació; que privi de la
llibertat de reunió i de manifestació.
Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan
algú tolera que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans
europeus. Quan algú és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també
d’una forma d’actuar pròpia d’una dictadura.
Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de
l'Estat per tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final
és desactivar tota la societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar
la nostra cohesió social.
Per tots aquests motius es proposa al Ple Municipal els següents acords:
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea
Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides
i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de
la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que
jutja les idees i empresona de forma il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol,
així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant
l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
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CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del
Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU
per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat,
acorden:
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea
Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides
i protegides en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de
la lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que
jutja les idees i empresona de forma il·legal.
TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol,
així com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.
QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant
l’esquena a Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura.
CINQUÈ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del
Parlament Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU
per als Drets Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.

I sense que hi hagi més assumptes a tractar l’Alcaldessa aixeca la sessió
quan són les vint-i-dues hores i setze 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,

