ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ DEL DIA
28/1/2016
Identificació de la sessió
Núm. 2016/1
Caràcter: Ordinari
Data: 28 de gener de 2016
Hora d’inici: 19:00 h
Hora de fi: 19:25 h
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de la Tallada
Hi assisteixen:
Maria Dolors Guàrdia Gasull, alcaldessa accidental
Jaume Riu Sala, regidor
Elisabeth Cruz Lozano, regidora
Antoni Fernàndez Sandoval, regidor
Irene Gerónimo i Vilella, regidora
Jordi Colomé i Garcia, regidor
Assistits per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel Batlle Casas
S’ha excusat d’assistir-hi:
Josep Ferrer Vilavella
ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
INFORMACIONS D’ALCALDIA
REALITZACIÓ DE SORTEIG PER A LA MESA ELECTORAL DE LES ELECCIONS A CAMBRES
AGRÀRIES
ACORD D’INICI D’EXPEDIENT DE L’ELABORACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS
APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016
APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL DE GOVERN
MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ I/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
PRECS I PREGUNTES

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
S’aproven per unanimitat les actes del ple ordinari d’11 de novembre de 2015 i de
l’extraordinari de 24 de novembre de 2015.
2. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA
Per part de l’Alcaldia es dona compte dels Decrets d’Alcaldia del 67/2015 al 1/2016
 Decret 67/2015, de 5 de novembre , de designació d’espais de propaganda electoral
 Decret 67/2015, de 5 de novembre, de convocatòria de ple ordinari d’11 de novembre.
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Decret 69, de 9 de novembre, de signatura de contracte de serveis amb AUDIFILM, pel
programa de gestor d’expedients.
Decret 70/2015, de 17 de novembre, de convocatòria de ple de 24 de novembre
Decret 71/2015, de 2 de desembre, de delegació de les funcions de l’alcaldia en la
regidora Marta Dolors Guàrdia Gasull
Decret 72/2015, de 2 de desembre, de delegació de les funcions de l’alcaldia per a
l’assistència al Consell d’Alcaldes
Decret 73/2015, de 2 de desembre, de designació de la Sra. Elisabeth Cruz Lozano com
a membre de la Junta de Govern Local.
Decret 74/2015, de 16 de desembre, de modificació de crèdit per transferències entre
partides.
Decret 75/2015, de 16 de desembre, de modificació de crèdit per generació de crèdit.
Decret 1/2016, de 20 de gener, de convocatòria de ple ordinari de 28 de gener
Decret 2/2016, de 25 de gener, de sol·licitud de subvenció al Consell Comarcal del Baix
Empordà pel servei de transport adaptat.

3. INFORMACIONS D’ALCALDIA
Per part de l’Alcaldia s’informa del següent:
En relació a les obres municipals, es dona compte de les actuacions que s’han fet en el nucli de
Tor, i s’explica que ja es tenen els miralls que es col·locaran a la carretera de Figueres a Tor.

4. REALITZACIÓ DE SORTEIG PER A LA MESA ELECTORAL DE LES ELECCIONS A CAMBRES
AGRÀRIES
Atès que s’ha de realitzar la constitució de la mesa electoral d’aquest municipi amb vista a les
properes eleccions a Cambres Agràries de 28 de febrer de 2016, amb el sorteig i designació de
President de Mesa, Vocals i Suplents per a cadascun d’ells.
Ateses les atribucions previstes als articles 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local; 52 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d0abril, en relació als articles 26 i 27 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General.
A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- REALITZAR dins d’aquesta sessió plenària el sorteig de les persones que han d’integrar
la Mesa Electoral per a les properes eleccions a Cambres Agràries de 28 de febrer de 2016, i
designar-les per al càrrec que surtin escollides. El resultat del sorteig és el següent:
TITULARS
PRESIDENT/PRESIDENTE...MARIA MAGDALENA VILA TUÑA DNI ......805J
1er VOCAL / 1r VOCAL ...JOSEP PERPIÑA HUGAS DNI .....320Q
2n VOCAL / 2º VOCAL...JOAN MARIA BLANCH TARRATS DNI .....405B
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SUPLENTS
DEL PRESIDENT/DEL PRESIDENTE...COVICO DNI F17064791
DEL 1er VOCAL /DEL 1r VOCAL ...AGRI ALEMANY SL NIF B17518085
DEL 2n VOCAL /DEL 2º VOCAL...MARTI ARMENGUÉ SOLÀ DNI ....305N
Segon.- NOTIFICAR la designació a les persones escollides en el sorteig.
Tercer.- TRAMETRE la documentació pertinent al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació.

5.ACORD D’INICI D’EXPEDIENT DE L’ELABORACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS
L’article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, disposa que els ens locals han de portar un inventari
de llurs béns, el qual ha de comprendre els béns de domini públic i els patrimonials, els drets i
llurs valor mobiliaris.
L’inventari ha d’ésser objecte d’actualització continuada, sens perjudici de la seva rectificació i
comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas, i cada cop que es renovi la corporació,
en el segon.
Correspon al Ple de la corporació l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’inventari.
A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- INCOAR expedient per a la rectificació de l’inventari general de béns d’aquest
Ajuntament.
Segon.- DISPOSAR que, per part de la Secretaria municipal, es prepari la documentació
pertinent per a sotmetre al Ple municipal la rectificació de l’inventari general de béns referida
a la data abans indicada, que serà preparada amb l’aplicatiu GPA.
Tercer.- ACORDAR que per a la realitació de l’inventari se seguiran els criteris establerts en el
manual per a la realització dels treballs de camp d’inventari i valoració proposats per la
consultoria BONSER Iniciativas de Gestión, SL, validats per la Xarxa Local de Municipis de la
Diputació de Girona.

6.APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016
Vist que l’alcalde de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà ha elaborat el pressupost per a
l’exercici 2016.
Atès que a l’expedient hi figuren els informes favorables de secretaria i d’intervenció.
Atès el que disposen els articles 162 a 171 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; els articles 2 a 23 del RD
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500/90 i els articles 3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària.
A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2016, amb una previsió d’ingressos
de 725.674,03 euros, i una previsió de despeses de 725.674,03 euros.
2. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
5. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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.

7.APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL DE GOVERN.
Vist l’avantprojecte de reglament regulador del Consell de Govern Municipal de l’Ajuntament
de la Tallada d’Empordà.
Atès que l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència atribuïda
al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès que el procediment d’aprovació dels reglaments n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió
a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva amb la
publicació posterior del text íntegre.
Atès que en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la
corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que
calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases
de règim local.
Atès que l’article 178 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que les ordenances i reglaments
s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap
reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a
l’aprovació inicial.
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A proposta de l’Alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el reglament del Consell de Govern Municipal, segons el text
que s’adjunta al present acord.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el presents acord i el text del reglament pel
termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Diari de Girona i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El
termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al
BOP.
Tercer.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà

Annex: Reglament del Consell de Govern de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà

Article 1.- Justificació i necessitat.
La gestió municipal de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà demanda l’existència d’un òrgan
col·legiat de govern que sota la presidència de l’Alcaldia garanteixi la coordinació de l’activitat
dels regidors i regidores que formen part de l’equip de govern.
Com a conseqüència de la celebració de les eleccions municipals de 2015 es va constituir el
nou Ajuntament, el qual disposa dels òrgans següents:
 L’Alcaldia
 El Ple
 La Junta de Govern Local
 La Comissió Especial de Comptes
Actualment el ritme de treball que forma una estructura clàssica com l’anterior en un municipi
petit en ocasions no permet la participació de tots els regidors de l’equip de govern en els
òrgans de decisió de l’Ajuntament.
Juntament amb els òrgans anteriors es troba a faltar la presència d’un òrgan no decisori, però
de participació política i de deliberació, que assisteixi a l’Alcaldia en l’exercici d’aquestes
funcions.
Pensem també que aquest òrgan en un futur pot incorporar la participació puntual d’altres
persones que no necessàriament siguin regidors de l’equip de govern, precisament pel seu
caràcter d’òrgan de participació i de deliberació, que pot ajudar en el procés de presa de
decisions municipal.
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L’Ajuntament considera que per aconseguir aquests objectius és convenient la creació d’un
l’òrgan complementari a l’organització municipal, nomenat CONSELL DE GOVERN, que tingui
per objectiu informar i coordinar els assumptes que han de ser sotmesos a la Junta de Govern
Local.
Article 2.- Naturalesa, composició i funcions.
El Consell de Govern és integrat per tots els regidors/es de l’equip de govern i presidit per
l’Alcaldia, a fi d’assolir la màxima eficàcia i eficiència en l’acció de Govern i en l’Administració
Municipal i millorar la coordinació entre les diferents regidories. Atès que no tots els
regidors/es responsables de les diferents àrees formen part de la Junta de Govern Local i això
dificulta considerablement una bona coordinació i seguiment dels assumptes que
posteriorment aprova la Junta de Govern Local.
Article 3.- Funcionament.
El Consell de Govern es reuneix amb caràcter ordinari cada quinze dies el dimarts a les 17 h i
amb caràcter extraordinari sempre que el President el convoqui amb una antelació mínima de
24 hores.
Les decisions del Consell, en cap cas tenen caràcter resolutori, sinó únicament caràcter
informatiu o consultiu. Per raó dels assumptes a tractar, la Presidència podrà demanar al
personal funcionari o laboral de l’Ajuntament que assisteixin a les reunions del Consell de
Govern. Per a la vàlida celebració de les sessions, es requereix l’assistència de la meitat més un
dels membres. Els acords s’adopten per majoria simple, dirimint els empats el President amb
el vot de qualitat.
Per a les resta d’aspectes no previstos en aquest article, seran d’aplicació les normes sobre
òrgans col·legiats continguts en la legislació sobre règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú. Es per això i de conformitat amb el que estableix
l’art. 49 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
règim local de Catalunya que estableix: L’Ajuntament en exercici de la seva autonomia
organitzativa pot crear altres òrgans municipals complementaris, respectant en tot cas
l’organització bàsica determinada per les lleis.
Article 4.- Retribucions.
Els membres del Consell de Govern rebran una indemnització per assistència de 200 euros per
sessió. En tot cas però, la suma de les indemnitzacions per assistència a les Juntes de Govern
Local i al Consell de Govern en cap cas podrà superar els 400 euros mensuals.

8.MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA.
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la
següent
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RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades
eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces
parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una
àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent
no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat
català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució
catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per
fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta
dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat
espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular
del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la
sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel
poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés
de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica
que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació
oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els
mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets
fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol,
com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu
el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda
posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat
internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals
afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
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1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es
garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial,
mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne,
el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que
en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats
familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el
desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars
afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el
cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos
de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut
(CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar
exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema
Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap
ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme
nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona
part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la
qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model
educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos
obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el
futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena
vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les administracions
catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat
educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
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6.

7.

8.

9.

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que
fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per
textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni
europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets
Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva
actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels
drets fonamentals esmentats.
Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes
en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport
necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de
resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució
espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels
serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el
futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim
nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit
pel Govern espanyol.
Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la
càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i
manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus
d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i
eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada
d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i
contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la
màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc.
Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats
al pla de xoc social.
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Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables
de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels
interessos amb finalitats socials.”

En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el Tribunal
Constitucional va resoldre el recurs interposat per Govern espanyol, estimant-lo i declarant la
inconstitucionalitat i la nul·litat d’aquesta resolució.
Malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al contingut de la Resolució
1/XI del Parlament de Catalunya, sí que poden efectuar una declaració política de suport a
l’esmentada resolució, amb consciència de la seva nul·la incidència jurídica, però sí com a
constatació d’una aspiració democràtica d’una part important de la població de Catalunya.
Atesos aquests fets, els grups municipals de VCMTT i ERC-AM, proposen al ple de l’ajuntament
de la Tallada d’Empordà l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el ple suport de l’ajuntament de la Tallada d’Empordà a la resolució 1/XI
del Parlament de Catalunya, com expressió de la voluntat d’una part majoritària de la població
del municipi.
SEGON.-Trametre aquest acord ala presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

Finalment la proposta d’acord és aprovada per unanimitat.

L’alcaldessa accidental aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Vist-i-plau
L’alcaldessa accidental

La secretària

M. Dolors Guàrdia Gasull

Raquel Batlle Casas
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