ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT.
Identificació de la sessió.
Número: 2/2017
Caràcter: Ordinària
Data: 25 d’abril 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 28 de febrer de 2017.
2.- Aprovació, si procedeix, del Plec de clàusules particulars administratives
i tècniques del contracte d’obres de Substitució de la canonada d’abastament
en alta d’aigua potable de la cascada d’en Rabassa.
3.- Donar compte de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2016.
4.- Aprovació, si procedeix, Moció d’adhesió al Pacte Nacional per
Referèndum.
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5.- Ratificació del Decret d’Alcaldia Núm. 4/2017, aprovant la pròrroga per
a l’any 2018 del conveni interadministratiu entre el Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament d’Agullana, pel Funcionament del
servei d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural.
6.- Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió.

1.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE L’ACTA SEGÜENT:
- ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 28 DE FEBRER
DE 2017.
L’Alcaldessa sotmet a l’aprovació del Ple l’acta següent:
- Acta de la sessió ordinària de data 28 de febrer de 2017.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat acorden:
** L’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de febrer de 2017.

2.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DEL PLEC DE CLÀUSULES
PARTICULARS ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES DEL
CONTRACTE D’OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA CANONADA
D’ABASTAMENT EN ALTA D’AIGUA POTABLE DE LA CASCADA
D’EN RABASSA.
L’alcaldessa explica que aquesta obra en part està subvencionada pel
PUOSC, programa específic de cooperació municipal de la Diputació de
Girona i una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica de la Diputació
de Girona.
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El pressupost ascendeix a 127.936,61€, IVA exclòs. Es tramitarà per
procediment obert amb publicitat. També especifica els criteris de valoració
i adjudicació.
El regidor del grup municipal de la CUP, el senyor Benet Boadas i Pagès,
diu que degut a un malentès, que els va resoldre l’enginyer autor del projecte,
Sr. Jordi Quera i Miró, i a una mala interpretació en les subvencions
concedides, van votar en contra en el Ple d’aprovació del projecte, error
nostre afegeix.
El regidor del grup municipal de CiU, el senyor Josep Jovell i Pujulà,
comenta que tant en l’aprovació de l’avantprojecte com del projecte es van
abstenir, després del temps transcorregut, coneixent la situació econòmica de
l’ajuntament i havent resolt els dubtes sobre l’obra, votarem a favor. També
comenta que els grups municipals no podran intervenir en el procés de l’obra
donades les circumstàncies de l’execució de l’obra.
L’alcaldessa afegeix que quan es reuneixi la Mesa de contractació, el tècnic
farà la corresponent valoració de les proposicions presentades.
L’alcaldessa sotmet a l’aprovació del Ple el plec de clàusules administratives
particulars per a la contractació ordinària de l’obra Substitució de la
canonada d’abastament en alta d’aigua potable de la cascada d’en Rabassa,
el qual s’adjunta a l’acta foliat amb la lletra “A”.
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat, acorden:
1r.- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars per
a la contractació de l’obra Substitució de la canonada d’abastament en alta
d’aigua potable de la cascada d’en Rabassa,
2n.- Aprovar l’expedient instruït per a la contractació del projecte esmentat
i l’obertura del procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa,
amb diversos criteris d’adjudicació.
3r.- Facultar a l’Alcaldessa- Presidenta per a l’adopció de quants actes i
gestions siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
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4t.- Autoritzar la despesa per tal de sufragar el cost d’execució del projecte
que correspon a l’Ajuntament, amb càrrec al pressupost d’aquesta
Corporació.
5è.- Exposar al públic per un termini de quinze dies hàbils, per tal de que es
puguin presentar reclamacions, mitjançant anuncis en el BOP de Girona i en
el DOGC. Simultàniament s’anunciarà el procediment obert amb publicitat,
si bé condicionat al què disposa l’article 122 del RDL 781/1986, de 18
d’abril, i 126 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre.

3.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’EXERCICI 2016.
L’alcaldessa manifesta que mitjançant Decret d’Alcaldia Núm. 2, de data 26
de febrer de 2017, es va aprovar la Liquidació del Pressupost d’aquesta
Corporació de l’exercici 2016 amb el següent desenvolupament:

EXISTÈNCIA A CAIXA A 31.12.2016:
RESTES PER COBRAR EN LA MATEIXA DATA:

429.312,77
228.072,88
---------------657.385,65

SUMA:
RESTES PER PAGAR EN LA MATEIXA DATA:
SALDO DUBTÓS COBRAMENT:
EXCÉS DE FINANCIACIÓ AFECTADA:
ROMANENT:

- 51.205,58
- 20.422,35
0,00
585.757,72

Resultat pressupostari de l’exercici:
1.-Operacions corrents
Drets reconeguts Cap. 1 a 5
Obligacions reconegudes Cap 1,2 i 4
Recursos generats
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1.103.108,71
- 915.979,43
187.129,28

2.-Càrrega financera
Obligacions reconegudes Cap 3 i 9

- 67.554,60

Obligacions reconegudes Cap. 3 i 9

- 67.554,60

3.- Inversions
Drets reconeguts Cap. 6 i 7
Obligacions reconegudes Cap 6

11.399,59
-14.858,80

Operacions no financeres

-3.459,21

4.- Passius financers
Drets reconeguts Cap. 9

0,00

Passius financers

0,00

Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria

0,00

5.- RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

116.115,47

4.- APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE
NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
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:
MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a
Decidir. El passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar
transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una
comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume
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Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc
Pané i Carme Porta.

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar
el manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El
manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat
reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat
espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin
així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més
evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració
sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva
població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es
reconeix el de decidir el seu futur polític, i és aquest dret el que sustenta la
demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen
materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les
multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret
a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en
dret constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya
acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat
política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible
d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar
solucions democràtiques als problemes polítics i no crear-ne de nous o per
agreujar els existents.
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Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest
MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada
d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de
consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això:
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les
condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un
Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual
haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles
iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que
permetrà la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans
de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb
l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als
problemes polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què
disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat
majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi.
Per això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en
igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a
Catalunya.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la
voluntat de manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble
de Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu
compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el
manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.
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Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament d’Agullana proposen al
Ple Municipal els següents acords:
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL
REFERÈNDUM.
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es
sumin al Pacte Nacional pel Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
Un cop sotmès a votació els regidors presents, per unanimitat, acorden:
1. Manifestar
l’adhesió
REFERÈNDUM.

al

PACTE

NACIONAL

PEL

2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL
REFERÈNDUM.
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics
es sumin al Pacte Nacional pel Referèndum i subscriguin el seu
Manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
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5.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 4/2017,
APROVANT LA PRÒRROGA PER A L’ANY 2018 DEL CONVENI
INTERADMINISTRATIU ENTRE EL DEPARTAMENT DE
TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L’AJUNTAMENT
D’AGULLANA, PEL FUNCIONAMENT DEL SERVEI D’ATENCIÓ
INTEGRAL A LA GENT GRAN EN L’ÀMBIT RURAL.
Vist el Decret d’Alcaldia núm. 4/2017, de data 30 de març de 2017, que
copiat literalment diu el següent:
Vist el Conveni de col·laboració entre el Departament d’Acció Social i
Ciutadania i l’Ajuntament d’Agullana per a la posada en funcionament del
Servei d’Atenció Integral a la gent gran en l’Àmbit Rural, signat en data 28
de juliol de 2010.
“

Vist que segons el pacte cinquè, el conveni tindrà efectes des del dia de la
seva signatura fins al 31 de desembre de 2010, amb efectes de 4 d’octubre
de 2010 i que es podrà prorrogar per anualitats successives.
En dates 8 de juliol de 2013, 3 de desembre de 2012, 9 de desembre de 2013,
1 de desembre de 2014, i 1 de desembre de 2015, es van signar les pròrrogues
corresponents.
Vist que en data 1 de desembre de 2016 es va signar el conveni per a l’any
2017 del Conveni Interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Agullana
de 24 places de servei d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural.
RESOLC:
Primer.Sol·licitar la pròrroga, per a l’any 2018, del Conveni
Interadministratiu entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya (Serveis de Recursos Aliens) i l’Ajuntament
d’Agullana de 24 places de servei d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit
rural i autoritzar l’alcaldessa a la signatura del conveni esmentat.
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Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa Sra. Marina Gutés i Serra, a la signatura del
conveni esmentat.

Tercer.- Trametre aquest acord a la Direcció General de Protecció Social del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya.
Quart.- Ratificar aquest Decret d’Alcaldia en el proper Ple que es celebri.”
L’alcaldessa proposa la seva ratificació.
Un cop sotmès a votació, amb els vots a favor dels 3 regidors del grup
municipal d’ERC i amb l’abstenció dels 2 regidors del grup municipal
de CiU i dels 2 regidors del grup municipal de la CUP, acorden:
** La ratificació del Decret d’Alcaldia Núm. 4/2017, de data 30 de març de
2017.

6.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n produeixen.

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