ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 24 DE NOVEMBRE
DE 2017
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2017000005
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 24 de novembre de 2017
Hora d’inici: 18:20 h
Hora de fi: 19:10 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Josep Ferrer Vilavella, Alcalde
Maria Dolors Guardia Gasull, Regidora
Antoni Fernandez Sandoval, Regidor
Elisabeth Cruz Lozano, Regidora
Irene Geronimo Vilella, Regidora
Jordi Colomé Garcia, Regidor

Assistits per la Secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel Batlle Casas.Han excusat la seva presència:
Ultano Gomez Ponseti, Regidor

ORDRE DEL DIA
Desenvolupament de la sessió
Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui
iniciar la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- APROVACIO DE LES ACTAS ANTERIORS
Atès que ha estat redactat l’esborrany de l'acta del Ple ordinari celebrat en data 28 de
setembre de 2017, i la del Ple extraordinari celebrat en data 25 d’octubre de 2017,
d'acord amb allò que disposen els articles 109 i 110 del Reglament d’organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre.
El Ple, per unanimitat,adopta els següents
ACORDS:
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PRIMER.- APROVAR els esborranys de l’acta del Ple ordinari en la seva sessió de 28
de setembre de 2017, i la del Ple extraordinari celebrat en data 25 d’octubre de 2017.
Resultat: Aprovat per Unanimitat
2.0.- DECRETS PER DONAR COMPTE AL PLE DE 24 DE NOVEMBRE DE 2017.Text de l’acord:
2017DECR000062

DESISTIMENT LLIC OBRES ALBERT TEIXIDOR

2017DECR000063 APROVACIO LLIC OBRES COBERTA WALTER GEINZEN
2017DECR000064 APROVACIO DESISTIMENT AVANT PROJECTE MAS DURAN
2017DECR000065 ORDRE DEL DIA PLE URGENT 25 OCT 2017
2017DECR000066

TRAMESA MINHAP COST EFECTIU SERVEIS 2016

2017DECR000067

DENEGACIO COL·LOCACIÓ CARTELL AVENDIS GESTIO

2017DECR000068 CONVENI CCBE TECNIC COMPARTIT JOVENTUT
2017DECR000069 GRATIFICACIO HORES EXTRAORDINARIES AUXILIAR ADMINISTRATIU
2017DECR000070 REQUERIMENT IMMEDIAT TANCA GARANTIDA COBERT RUINA ANNA MARIA VERT
2017DECR000071

ALCALDESSA ACCIDENTAL PER VACANCES

2017DECR000072 APROVACIO DEVOLUCIO FIANÇA LLIC OBRES PERE COLL
2017DECR000073 APROVACIÓ MC EXP.3/2017.GENERACIÓ CREDIT PER MAJORS INGRESSOS.
2017DECR000074 ESPAIS PROPAGANDA ELECTORAL ELECCIONS AL PARLAMENT 21 DES
2017DECR000075 REPRESENTANTS ADMINISTRACIO ELECCIONS AL PARLAMENT 21 DES
2017DECR000076 LOCAL ELECTORAL ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 21 DES
2017DECR000077 ORDRE DEL DIA JUNTA GOVERN LOCAL 14 DE NOVEMBRE
2017DECR000078 APROVACIO LLIC OBRES PISCINA MIRIAM CANO
2017DECR000079 APROVACIO DEVOLUCIO FIANÇA LLIC OBRES ENDESA
2017DECR000080 APROVACIO LLIC OBRES TANCA GENIS LLAMAS
2017DECR000081 ORDRE DEL DIA PLE 24 NOVEMBRE 2017
2017DECR000082

MODIFICACIO CARTIPAS MUNICIPAL

3.0.- RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ GOS DOGO
ARGENTI
Vist que per acord de Ple de data 28 de març de 2017 es va incoar expedient
sancionador a la Sra. M.A.R.A. com a propietària/posseïdora del dogo argentí per la
comissió de dues infraccions lleus, per no senyalitzar les instal·lacions que
alberguin gossos potencialment perillosos i per no inscriure el gos al registre específic
del municipi corresponent, i dues infraccions greus, per portar els gossos deslligats i
sense morrió a les vies públiques, d’acord amb l’article 7 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos i per no disposar d’un assegurança de responsabilitat civil vigent en el
moment dels fets.
Vist que en la denúncia tramesa, es posava en coneixement d’aquest ajuntament que
l’animal disposava de cartilla, vacunacions actualitzades i assegurança de
responsabilitat civil. Vist que l’assegurança presentada no està en vigor ja que vencia
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el dia 1 d’abril de 2016.
Vist que en data 15 de maig de 2017 té entrada en aquest ajuntament document que
acredita la tramitació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos.
Vist que d’acord amb l’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, és una infracció lleu no senyalitzar les
instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos i tipifica com infraccions
greus entre d’altres, portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques i no
disposar d’un assegurança de responsabilitat civil vigent.
D’acord amb l’article 11 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, les infraccions lleus són sancionades amb una
multa de 60,10 a 150,25 euros, les greus amb una multa de 150,25 a 1.502,53 euros, i
les molt greus, amb una multa de 1.502,53 a 30.050,61 euros.
Vist que amb data 19 de juny de 2017, l'Instructor va realitzar proposta de resolució
que es va notificar a la interessada, no havent-se presentat al·legacions tal i com
consta en el certificat de Secretaria de data 27 d’octubre de 2017.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria de data 22
de març de 2017 i de conformitat amb l'article 43 de l’Ordenança municipal reguladora
de la tinença d’animals en el terme municipal de la Tallada de l’Empordà i amb els
articles 7 i 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació amb els articles 89 i 90 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
El Ple , a proposta d’Alcaldia, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Considerar provats i així declarar-ho els següents fets:
-

No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos.

-

No disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent en el moment del
fets.

-

Portar el gos deslligat i sense morrió a les vies públiques.

SEGON. Declarar responsable per la seva participació en els fets i com a posseïdora
del gos a la Sra. M.A.R.A..

TERCER. Declarar que els fets exposats d’acord amb l’article 7 de la Llei 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, són
constitutius d’una infracció administrativa de caràcter lleu per no senyalitzar les
instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos i dues infraccions greus,
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per no disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent en el moment del fets
i per portar el gos deslligat i sense morrió a les vies públiques.

QUART. Imposar les sancions d’acord amb l’article 11 de la Llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos en el seu grau
mínim, per la infracció lleu la quantia de 60.10 euros i per les infraccions greus la
quantia de 150,25 euros cadascuna, amb un total de 360,60 euros.
CINQUÈ. Notificar el present acord a la interessada.

Resultat: Aprovat per Unanimitat
4.0.- SORTEIG PER DESIGNAR ELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL PER A
LES ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA DEL 21 DE DESEMBRE DE
2017.Per complir el que disposen els articles 25 i 26.4 de la Llei orgànica 5/1985, del règim
electoral general, es realitza al sorteig públic per designar els membres de la mesa
electoral que s’ha de constituir el dia 21 de desembre, per a les eleccions al Parlament
de Catalunya 2017, convocades pel Reial decret 946/2017, de 27 d'octubre. Del
sorteig resulten les persones que tot seguit es relacionen, les quals han d’exercir els
càrrecs que per a cadascuna s’indica.
SECCIÓ: 001

MESA: U

TITULARS:
PRESIDENT: DAVID URTÒS QUINTANA
1R VOCAL: FERRAN CODINA FALGÀS
2N VOCAL: MARTIN GISPERT VILERT

DNI …..240-C
DNI …..691-C
DNI ….834-G

SUPLENTS:
DEL PRESIDENT: DANIEL SANCHEZ LLAMAZARES
DEL PRESIDENT: NURIA BALLESTA SUREDA
DEL 1R VOCAL: DANIEL ALESANCO JOU
DEL 1R VOCAL: MARIA DEL CARMEN ROGER AZPELETA
DEL 2N VOCAL: JOSE BARRERA MILLAN
DEL 2N VOCAL: SUSANA MESA DOMINGUEZ

DNI ….466-H
DNI …. 345-Q
DNI …..854-J
DNI …..642-L
DNI …. 948-F
DNI …..718-N

També s’acorda comunicar aquest Acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant
certificat acreditatiu del mateix.»
Resultat: Aprovat per Unanimitat
5.0- DONAR COMPTE DEL DECRET 82/2017 DE MODIFICACIO DEL CARTIPAS
MUNICIPAL
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Es dona compte al Ple del Decret d’alcaldia número 82/2017 de data 24 de novembre
que de 2017, que textualment diu:
“ DECRET 82/2017 De modificació del Cartipàs municipal.
Atès que, mitjançant els Decrets d’Alcaldia 50 i 51/2015, de 15 de juny de 2015,
l’alcalde president va establir un règim de delegacions de competències de caràcter
general, a favor dels tinents d’alcalde i de caràcter específic a favor de diferents
regidors i regidores.
Atesa la renúncia del 2n tinent d’Alcalde, de l’Àrea d’urbanisme i serveis, Jaume Riu
Sala, en el Ple extraordinari de 8 de març de 2016.
Atès que, en el Ple celebrat el dia 10 de maig de 2016, el senyor Ultano Gómez
Ponseti, va pendre possessió del càrrec de regidor en substitució del senyor Jaume
Riu Sala.
Vist que aquestes circumstàncies van fer necessari modificar el Decret d’alcaldia
50/2015 de nomenament de les regidories, el seu àmbit d’actuació i les delegacions
específiques, mitjançant el decret d’Alcaldia núm.48/2016.
Vist que actualment les àrees de Medi Ambient i Participació Ciutadana estan incloses
dins de l’Àrea de Serveis Generals.
Atès que els darrers processos i necessitats relacionades amb aquests dos àmbits,
han posat de manifest la necessitat de fer-ne una nova modificació amb l’objecte de
delimitar amb més precisió i claredat el àmbits d’actuació que inclouen determinades
delegacions.
En virtut del principi d’autoorganització de les entitats locals previst a l’art. 4.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, amb la finalitzat de
donar-li una major eficàcia en la gestió dels assumptes municipals, es considera
necessari modificar el cartipàs municipal .
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que em confereixen els articles
21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim Local i
article 53 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, en el que s’estableixen la facultat de
l’alcalde de delegar les atribucions que la Llei li atorga.
I d’acord amb l’article 43 del reglament d’Organització, Funcionament i règim Jurídic
de les Corporacions Locals,
RESOLC:
PRIMER:- Deixar sense efecte els decrets d’alcaldia nº 50/2015 i 51/2015 de 15 de
juny de 2015 i el nº 48/2016 de 4 de novembre de 2016, que regulen el règim de
delegacions de competències de caràcter general, a favor dels tinents d’alcalde i
de caràcter específic a favor de diferents regidors i regidores.
SEGON.- Afegir la creació de les àrees de Medi Ambient i Participació Ciutadana.
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TERCER .- Delegar en la 1a Tinent d’Alcalde , la Sra. MARIA DOLORS GUÀRDIA
GASULL l’àmbit d’actuació de Medi Ambient inclòs dins de l’Àrea de Serveis
Generals.
L’àmbit d’actuació de Medi Ambient inclou:
• recollida i gestió dels residus urbans inclou:
o
o
o
o

la gestió de la recollida d’escombraries i residus urbans,
la gestió dels residus de restes vegetals de la fracció
orgànica i dels voluminosos,
la gestió de la deixalleria municipal
propostes d’infrastructures relacionades amb la gestió dels
residus.

• exercici del control sanitari del medi ambient, control de plagues.
• contaminació atmosfèrica,
• desenvolupament de propostes de les infraestructures relacionades amb
la qualitat de les aigües, de l’aire, eficiència energètica,
• espais naturals, forestals,
• potenciar la innovació en la gestió del medi ambient al municipi,
• salut pública,
• consum
• Relació en l’àmbit de Salut Pública amb els departaments de la Generalitat
de Catalunya, Consell Comarcal, Diputació de Barcelona i d’altres entitats.
Agricultura.
• Control contaminació acústica
• Redacció i seguiment del PAES (Pla d’acció per l’energia sostenible)
• Realització de campanyes de sensibilització i informació ambiental
• Propostes de redacció d’ordenances relacionades amb el medi ambient

La delegació es confereix amb facultats de gestió, direcció interna, inspecció i
política dels serveis corresponents, documents de tràmit, escrits, anuncis, potestat
de signar propostes de despesa i propostes d’acord, llevat de la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin a tercers, els quals hauran d’ésser
adoptats pels òrgans resolutoris de la Corporació, prèvia proposta de resolució del
regidor corresponent.

QUART.- Delegar en el Regidor, Sr. ANTONI FERNÀNDEZ SANDOVAL l’àmbit
d’actuació de Participació Ciutadana, que inclou:
• Promoció i coordinació dels processos participatius
La delegació es confereix amb facultats de gestió, direcció interna, inspecció i
política dels serveis corresponents, documents de tràmit, escrits, anuncis, potestat
de signar propostes de despesa i propostes d’acord, llevat de la facultat de resoldre
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mitjançant actes administratius que afectin a tercers, els quals hauran d’ésser
adoptats pels òrgans resolutoris de la Corporació, prèvia proposta de resolució del
regidor corresponent.
CINQUÈ.- Aprovar la nova l’organització política i administrativa de l’ajuntament la
qual s’estructurarà en les següents regidories:
Sra. Maria Dolors Guàrdia Gasull

1a tinent d’Alcalde
Regidora de les àrees de Benestar Social,
Economia i Hisenda, i Medi Ambient

Sr.Ultano Gómez Ponseti

Regidor de les àrees de Cultura, Patrimoni i
festes.

Sra. Elisabeth Cruz Lozano

2a tinent d’Alcalde
Regidora de les àrees
Joventut, Esports i lleure.

Sr. Antoni Fernández Sandoval

d’Ensenyament,

Regidor de les àrees de Comunicació,
Turisme , Promoció econòmica i Participació
ciutadana.

L’Alcalde es reserva especialment les àrees de Governació, Personal, Medi Rural i
Agricultura, i totes aquelles altres competències que li corresponen per raó del càrrec i
que no han estat delegades a cap altre regidor. Igualment podrà realitzar les gestió de
les atribucions delegades en qualsevol moment.
SISÈ.- Els regidors delegats hauran d’informar periòdicament a l’Alcalde- President
de la gestió de la seva delegació i especialment en qualsevol moment dels actes o
incidències que per qualsevol motiu puguin afectar de manera rellevant al
funcionament dels serveis i de les activitats de la Corporació i els seus interessos i la
bona imatge pública de l’Ajuntament, els drets o interessos legítims de tercers i
la relació amb d’altres Administracions Públiques.
SETÈ.- La durada de la delegació serà durant l’exercici del mandat, si be aquesta
Alcaldia es reserva la facultat d’avocar competències en els termes de l’article 116 del
RD 2568/86 de 28 de novembre.
VUITÈ.- NOTIFICAR als regidors interessats, i donar compte d’aquesta Resolució al
Ple de la Corporació i publicar-la integrament al Butlletí Oficial de la Província, d’acord
amb l’article 44 del RD 2568/86, de 28 de novembre.
NOVÈ.- Aquesta resolució tindrà efectes des del dia següent a la data 24 de
novembre de 2017.-“
Deliberacions d’aquest punt:

El Sr. Jordi Colomé expressa la seva sorpresa i diu que s’absté sobre aquest assumpte.
Què no està gens content amb aquesta Resolució d’Alcaldia.
Seguidament, la Sra. Irene Gerònimo Vilella diu que no està gens d’acord amb la
manera en que s’ha actuat. Que ho troba molt lleig. Que el grup d’ERC sempre ha
expressat a l’equip de Govern actual, la seva voluntat en participar i ajudar en tot el que
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es pugui dins l’organització de l’ajuntament, i que ara que apareixen dues àrees noves
troba molt lleig que no se’ls hagin ofert a el Sr. Jordi Colomé i a ella mateixa la
oportunitat de gestionar-les.
També expressa el seu malestar respecte a que dins del procés de participació
ciutadana, en el qual , en el seu inici, per acord de Ple s’havia acordat que es formaria una
Comissió mixte, per a treballar conjuntament al respecte, el grup de “Veïns” i el grup
d’”ERC”, no se’ls hagi tingut en compte. I que tan sols se’ls hagi convocat directament a
les reunions del Consell de Poble, com si fossin uns veïns més.
L’Alcalde, el sr. Josep Ferrer Vilavella, explica que és voluntat seva que aquestes
regidories les gestioni el mateix equip de Govern i en concret, aquests 2 regidors.
També comenta, que respecte al procés de participació ciutadana , s’ha estat treballant
per correu electrònic i que no hi ha hagut cap reunió com a tal, en la que s’hagues
pensat que podria ser objecte de reunió de la Comissió mixte.
6.0.- APROVACIO ACTUALITZACIÓ CONVENI SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT EN
MATÈRIA DE SANCIONS.
Vist l’acord de Ple de 24 de novembre de 2015, per el qual s’aprovava la proposta de
conveni de col·laboració entre el servei català de trànsit i l’Ajuntament de la Tallada
d’Empordà sobre l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a
normes de circulació en vies urbanes.
Vista la proposta del Servei Català de Trànsit , d’actualització de conveni d’acord amb
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic , que consta com a
annex a aquest acord.
Atesa la necessitat de regular la potestat sancionadora en matèria de trànsit en el
municipi de la Tallada d’Empordà.
El Ple,a proposta d’Alcaldia i per unanimitat adopta els següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’actualització de la proposta de conveni de col·laboració entre el
Servei de Català de Trànsit i l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà sobre l’assumpció
de les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies
urbanes.
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al Servei Català de Trànsit.
ANNEX:
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“CONVENI DE COL· LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I
L'AJUNTAMENT DE ... SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE
DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN
VIES URBANES.
Barcelona, ... de ... de ...
REUNITS
D'una part, l'/la il·lustríssim/a senyor/a ..., director/a del Servei Català de Trànsit. I de
l’altra, el/la senyor/a ..., alcalde/essa de l'Ajuntament de ... (...).
ACTUEN
El/La primer/a, en representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de
caràcter administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, per autorització de signatura de ... de ... de 20..., ratificada per la
Resolució de ... de ... de 20... (Ordre ..., de ... de ..., BOE núm. ... i DOGC núm. ...).
El/La segon/a, en representació de l'Ajuntament de ..., en virtut de l'acord adoptat pel
Ple de la Corporació de ... de ... de ..., amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, per aplicació de l'article 114.3.e)
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, i de l'article 309.2 del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
EXPOSEN
Primer.- Com a conseqüència de les funcions atribuïdes a la Generalitat en matèria de
trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, d'acord amb la Llei orgànica 6/1997, de
15 de desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i
circulació de vehicles de motor a la Generalitat de Catalunya, es va crear, per la Llei
del Parlament de Catalunya, 14/1997, de 24 de desembre, el Servei Català de Trànsit,
el qual exerceix juntament amb altres òrgans del Departament d’Interior, les
competències en aquesta matèria.
Segon.- En l'àmbit de les funcions relatives a l’exercici de la potestat sancionadora,
l'article 11.1 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, abans esmentada, atribueix a la
persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit, la competència per a
imposar multes i sancions en matèria de trànsit, circulació de vehicles i
seguretat viària, sens perjudici de les competències municipals.
Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit preveu la
possibilitat que tant el Departament d’Interior com el Servei Català de Trànsit puguin
establir convenis de
col·laboració amb els ens locals, en el marc de les
seves respectives competències.
Tercer.- L'article 7 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de
motor i seguretat viària -LSV- aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30
d’octubre, en concordança amb els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local, i 66.3.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28
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d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya, fixa les competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria de
trànsit. Així mateix, l’article 84.4 de la LSV estableix que la sanció per infraccions a
normes de circulació comeses en vies urbanes correspondrà als respectius alcaldes.
No obstant això, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el
director o directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència
sancionadora
per
infraccions
de
normes de
circulació
en
vies
urbanes que corresponen als alcaldes, sempre que hi hagi conveni subscrit en
aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el Servei Català de Trànsit.
En desenvolupament d'aquesta previsió es confereix al director o directora del Servei
Català de Trànsit la facultat de resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per
infraccions comeses en vies urbanes d'aquells municipis que hagin signat conveni
d'acord amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, esmentada.
Quart.- En virtut d'allò que preveu l’article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994,
d'11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, en
relació amb
la disposició transitòria única de la Llei orgànica 6/1997, de 15 de
desembre, aquest cos policial pot assumir l'exercici de funcions de denúncia de les
infraccions de les normes vigents en matèria de trànsit en les vies urbanes.
Aquesta denúncia gaudeix, d'acord amb l'article 87.1 de la LSV, del caràcter
d'obligatòria quan es formuli en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit.
Cinquè.- D'acord amb el que s'ha exposat, es considera convenient establir el marc
de col·laboració amb aquells municipis que vulguin acollir-se a allò que preveuen
l'article
11.4 de l'esmentada Llei 14/1997, de 24 de desembre, i l'article 12.1.cinquè i sisè de
la
Llei 10/1994, d’11 de juliol, mitjançant la subscripció del corresponent conveni.
Per tot l'exposat, ambdues parts convenen la subscripció d’aquest conveni de
col·laboració, d'acord amb els següents:
PACTES
1. Objecte
Aquest conveni té per objecte regular els termes de la col·laboració en matèria
d'infraccions de normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament
de
... pel que fa a l'assumpció de les facultats següents:
a) la facultat de denúncia per part del cos de mossos d'esquadra de les infraccions
contingudes al catàleg d'infraccions del Servei Català de Trànsit, d'acord amb la
legislació vigent en aquesta matèria, que es cometin en vies urbanes.
b) les competències sancionadores de l'alcalde/essa en vies urbanes per part del/de
la director/a del Servei Català de Trànsit, d'acord amb l'article 11.4 de la Llei
14/1997, de
24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit.
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2. Potestat sancionadora
L'Ajuntament de ... i el Servei Català de Trànsit acorden que el/la director/a del Servei
Català de Trànsit assumeixi la competència sancionadora que correspon
a l'alcalde/essa per infraccions a les normes de circulació en vies urbanes
del municipi de ..., denunciades pels agents del cos de mossos d'esquadra, en els
termes i condicions previstos en els pactes d'aquest conveni.
3. Continguts de la col·laboració
La col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament de ..., en la matèria
objecte d'aquest conveni, es durà a terme d'acord amb els apartats següents:
a) Inici del procediment sancionador
El procediment sancionador que tramitarà el Servei Català de Trànsit s'iniciarà com a
conseqüència de les denúncies de caràcter obligatori formulades pels agents
del cos de mossos d'esquadra, en funcions de vigilància del trànsit contra infraccions
comeses en les vies urbanes del municipi de ....
b) Instrucció del procediment sancionador
D'acord amb allò que preveu l’article 12.1.e) del Decret 53/2015, de 14 d’abril,
de reestructuració del Servei Català de Trànsit, el Servei Territorial de Trànsit de ...
ha d’instruir els expedients sancionadors incoats per les denúncies de
caràcter obligatori formulades pels agents del cos de mossos d'esquadra en l'exercici
de les funcions de vigilància del trànsit en les vies urbanes del municipi de ....
c) Resolució de l'expedient sancionador
La persona que ocupa la direcció del Servei Català de Trànsit resoldrà l'expedient
sancionador
i imposarà,
si escau, la
sanció
per
les
infraccions
denunciades pels agents del cos de mossos d'esquadra en les vies urbanes de ....
d) Cobrament de la sanció pecuniària
El Servei Català de Trànsit gestionarà i ingressarà el cobrament de les sancions
derivades dels expedients sancionadors a què fan referència els apartats anteriors.
L'import de les multes i sancions derivades de les denúncies a què es refereix el
present conveni pot ésser exigit pel Servei Català de Trànsit per la via de
constrenyiment.
e) Règim de recursos
Contra les resolucions sancionadores dictades pel/per la director/a del Servei
Català de Trànsit que es derivin de les denúncies que són objecte d'aquest conveni,
es pot interposar recurs potestatiu de reposició, davant aquest mateix òrgan, que és
el competent per a resoldre’l.
4. Comissió de seguiment, vigilància i control
Per al seguiment del que preveu el present conveni es constitueix una Comissió de
seguiment, vigilància i control, que estarà integrada per dos membres designats per
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cadascuna de les parts.
Aquesta comissió resoldrà els problemes d’interpretació o d’aplicació que es puguin
plantejar respecte del conveni.
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.
5. Vigència i extinció
El present conveni s’extingirà transcorreguts quatre anys des de la seva signatura. En
qualsevol moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar
unànimement la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals.
A més, el present conveni es podrà extingir:
a) Per acord unànime de les parts signants.
b) Per denúncia d'una de les parts amb tres mesos d’antelació.
c)Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni
d) Per incompliment de qualsevol de les parts dels pactes del conveni. En aquest
cas, s’estarà al que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic.

6. Publicitat del Conveni
L'Ajuntament de ... es compromet a donar publicitat al contingut d’aquest conveni
per tal de garantir, d'acord amb el principi de seguretat jurídica, el seu
coneixement per part dels habitants del municipi, a través de la seva exposició al
tauler d'anuncis de l'Ajuntament de ..., i així mateix per qualsevol altre mitjà que
aquest consideri oportú.
7. Interpretació i jurisdicció
Per
a
qualsevol qüestió
litigiosa
derivada
de
la
interpretació
o
aplicació d’aquest conveni que no es pugui resoldre per la comissió, les parts se
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalats a l’encapçalament.
Pel Servei Català de Trànsit

Per l’Ajuntament de ...

...
Director/a del Servei Català de Trànsit

...
Alcalde/essa
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(Per autorització. Resolució de ... de ... de 20.., ratificada per Resolució de ... de ... de
20...)”

Resultat: Aprovat per Unanimitat
7.0.- DENOMINACIÓ D’UNA PLAÇA DEL MUNICIPI.
Vist que hi ha una plaça municipal que encara no disposa de nom.
Vist que cal donar nom a aquestes vies als efectes de la seva identificació.
Vist l’informe de secretaria amb els antecedents jurídics que s’hi contenen, els quals
es donen per reproduïts,
Atès el plànol de situació del carrer que consta a l’expedient.
El Ple , per unanimitat , ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la nomenclatura dels carrers següents:

PLAÇA DE L’1 D’OCTUBRE DE 2017

Coordenades específiques de la plaça:
SRS: UTM 31ETRS89
X: 504622
Y: 4658559

SEGON.- Facultar l’Alcalde per tal de disposar la retolació dels esmentats carrers.

TERCER.- Comunicar el present acord a l’Institut Nacional d’Estadística i a l’Institut
d’Estadística de Catalunya, i publicar-lo al BOP i al tauler d’anuncis als efectes de
general coneixement, i notificar-lo a tots els veïns que hi tenen el domicili.

Resultat: Aprovat per Unanimitat
8.0.- EXPEDIENT 4/2017 D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER
SUPLEMENTS DE CRÈDITS.
Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per
a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient, i
tenint en compte que aquestes despeses es finançaran amb baixes de partides de
despeses per les quals existeix un sobrant en la consignació pressupostària inicial que
no es gastarà,
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Vist l’informe del Secretari Interventor de l’Ajuntament.
El Ple, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 4/2017, en la modalitat
de suplements de crèdits, d’acord amb el detall següent:
SUPLEMENTS:
Partida

Nom

Import

02/342/14300

Personal piscina municipal

1.800,00

01/136/48000

ADF el Puig Segalar

50,00

01/338/48003

Subvenció Colla Sinofós

500,00

01/338/48008

Subv. Camatorta-com.festes La tallada 3.307,19

03/338/22609

Casal

1.500,00

19/338/22606

Fira eraquari

4.000,00

01/450/62201

Espai Canet

13.769,63

01/165/62301

Enllumenat accés nuclis

5.000,00

01/450/62200

Altres inversions diverses

4.873,18

TOTAL SUPLEMENTS

34.800,00

FINANÇAMENT:
BAIXES DE PARTIDES:
Partida

Nom

Import

01/920/13100

Personal laboral temporal aux.adm

10.000,00

01/920/13101

Personal laboral temporal brigada

5.000,00

03/920/14300

Personal casal estiu i casal jove

5.000,00

01/920/60900

Inversions participació ciutadana

12.000,00

01/011/31002

Interessos prestec ICF

2.800,00

TOTAL BAIXES

34.800,00

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo
i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.

Resultat: Aprovat per Unanimitat
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9.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
9.1.- APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL
EMPORDÀ TECNIC COMPARTIT JOVENTUT 2018 .

COMARCAL

DEL

BAIX

Vista la petició de l’Àrea d’Ensenyament i Joventut del Consell Comarcal del Baix
Empordà, relativa a la figura de la tècnica compartida de joventut que actualment
tenen els Ajuntaments de Bellcaire d’Empordà, Albons i la Tallada d’Empordà, i a
la possibilitat de la seva continuïtat per l’exercici 2018.
Vista la nova proposta de conveni de tècnica compartida de joventut entre els
Ajuntaments d’Albons, la Tallada d’Empordà i Pals per l’exercici 2018, que consta
com annex.
Atès que es valora positivament la figura de la tècnica de joventut com un
servei important per l’Ajuntament, que portem executant des de fa dues legislatures,
amb un resultat satisfactori.
Atès que el projecte de tècnic compartit de joventut finalitza el 31 de desembre de
2017, i per tal de continuar disposant d’aquest servei i que es considera adient
l’aprovació del nou conveni i del projecte de tècnic compartit de joventut per a l’exercici
2018.
El Ple, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el conveni proposat per l’Àrea d’Ensenyament i Joventut del
Consell Comarcal del Baix Empordà, relatiu a la figura de la tècnica compartida de
joventut entre els Ajuntaments d’Albons, la Tallada d’Empordà i Pals per a l’any 2018.SEGON.- DONAR TRASLLAT d’aquest decret al Consell Comarcal del Baix Empordà,
i als Ajuntaments d’Albons i Pals.
ANNEX:
“Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i els
ajuntaments d’Albons, la Tallada d’Empordà i Pals, de continuïtat del projecte de
Tècnic Compartit de Joventut per a l’any 2018.REUNITS
D’una part, l’Il·lustríssim senyor Joan Català i Pagès, President del Consell Comarcal
del Baix Empordà, que actua en nom i representació d’aquesta Corporació, i en virtut
de les competències que li atribueix l’article l’article 13.1.a del Decret Legislatiu 4/2003
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre l’organització
comarcal de Catalunya.
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D’una altra, l’Il·lustríssim senyor Joan Hostench Doñabeitia, Alcalde de l’Ajuntament
d’Albons, en exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a 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.
D’una altra, l’Il·lustríssim senyor Josep Ferrer Vilavella, Alcalde de l’Ajuntament de la
Tallada d’Empordà, en exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a 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.
D’una altra, l’Il·lustríssima senyora Silvia Monar Aynier, Alcaldessa de l’Ajuntament de
Pals, en exercici de les facultats que li confereix l’article 53.1.a 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.
MANIFESTEN
1.- Que en el nou protocol d’intervenció estratègica en matèria de joventut a Catalunya
(PIEJC) i en concret al referent a la comarca del Baix Empordà per a l’any 2018 hi
figura el projecte de tècnic compartit de joventut adreçat als municipis d’Albons, la
Tallada d’Empordà i Pals.
2.- Que els objectius d’aquest projecte són els de potenciar el desenvolupament de
polítiques de joventut als municipis esmentats; la creació de serveis municipals
específics adreçats a la població juvenil; dinamitzar les accions ja existents en matèria
de joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques de
joventut; potenciar que els ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els
serveis
que s’ofereixen des de l’àrea d’Ensenyament i Joventut del Consell
Comarcal; apropar als joves dels municipis esmentats els serveis adreçats a
ells i anar definint línies d’actuació en matèria de joventut d’àmbit supramunicipal,
sense que aquestes siguin excloents ni interfereixin amb les d’àmbit municipal.
3.- Que els ajuntaments d’Albons, la Tallada d’Empordà, Pals i el Consell Comarcal del
Baix Empordà comparteixen aquests objectius i consideren que la millor manera per
aconseguir-los és mantenir la figura de la tècnica compartida en matèria de joventut
entre les entitats que subscriuen aquest conveni.
4.- Que reconeixent-se mútuament capacitat legal per atorgar aquest document:
CONVENEN
PRIMER. - Objecte
És objecte del present conveni establir les bases de col·laboració per a la concreció i
gestió del projecte de tècnic compartit en matèria de joventut.
SEGON. - Obligacions del Consell Comarcal del Baix Empordà:
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1. Planificar i gestionar els plans locals integrals de joventut a través de la tècnica
compartida de joventut.
2. Realitzar les tasques necessàries per treballar de manera coordinada amb la tècnica
compartida de joventut.
3. Realitzar visites de seguiment als municipis, d’acord amb la Coordinació Territorial
de Joventut, i amb la temporalitat que es cregui convenient, per garantir el correcte
desenvolupament de les accions i objectius dels corresponents plans locals de
joventut.
4. Oferir assessorament en el disseny de les accions adreçades a la població juvenil
dels municipis que signen aquest conveni.
5. Respectar l’autonomia municipal en la presa de decisions de les accions que s’han
de dur a terme en matèria de joventut, sempre i quan l’acció a realitzar entri dins els
plantejaments o objectius del projecte de tècnic compartit de joventut i respecti els
acords apuntats en aquest conveni.
6. Assumir la part econòmica corresponent, per la figura de la tècnica compartida de
joventut, atorgada a través del contracte programa, conveniat amb el Departament de
Treball, Afers Socials i Família (Direcció General de Joventut). En el cas, que per
motius pressupostaris, el Consell Comarcal del Baix Empordà no pogués avançar les
quantitats
corresponents als
ajuntaments,
als
quals
se’ls
farà
la
liquidació trimestralment, aquest podrà sol·licitar als ajuntaments l’avançament del
cobrament pendent o bé reduir la jornada laboral de la tècnica compartida en
proporció a la subvenció atorgada.
TERCER. - Obligacions dels ajuntaments:
És obligació dels ajuntaments que signen aquest conveni:
1. Elaborar, redactar i incorporar al Pla Local Integral de Joventut les propostes
presentades per la tècnica compartida de joventut, sempre que no interfereixin amb les
pròpies del municipi, a fi de potenciar la definició de polítiques de joventut d’àmbit
supramunicipal.
2. Habilitar un espai per tal que la tècnica compartida de joventut pugui realitzar la
seva tasca, dotant-lo dels recursos necessaris.
3. Desenvolupar el Pla Local Integral de Joventut als seus municipis.
4. Destinar una part del pressupost anual al Pla Local Integral de Joventut dels
corresponents municipis.
5. No utilitzar la tècnica compartida de joventut per d’altres tasques que no s’entenen
com a competència de joventut: dinamitzador econòmic, de comerç... ni tampoc per a
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realitzar tasques que defugin del disseny i estructuració de serveis adreçats als joves:
monitor d’estiu, responsable del casal...
6. Aportar la quantitat econòmica, corresponent a les despeses salarials de la tècnica
compartida de joventut, necessària per cobrir el total de la despesa que no pugui esser
assumida pel Consell Comarcal del Baix Empordà.
QUART. – Tasques de la tècnica compartida de joventut:
1. Elaborar, redactar i implementar el Pla Local Integral de Joventut dels municipis
d’Albons, la Tallada d’Empordà i Pals.
2. Desenvolupar polítiques i accions de joventut als municipis encomanats
d’acord amb la voluntat de l’equip de govern i les directrius marcades des de
l’àrea d’Ensenyament i Joventut del Consell Comarcal del Baix Empordà.
3. La tècnica compartida es desplaçarà als municipis sempre que sigui
necessari: reunions amb els regidors i/o alcaldes; trobades amb els joves i les entitats,
contactes amb professionals d’altres àmbits...No s’estableix un horari concret, tot
i que
es destinarà una mitjana d’11 hores setmanals per municipis, que no
necessàriament han de ser presencials. El total de la jornada laboral és de 37.5 h
setmanals.
4. Altres que tinguin relació amb el món juvenil.
CINQUÈ. – Finançament i condicions:
Els costos derivats del projecte es finançaran amb les aportacions econòmiques
pròpies dels ajuntaments d’Albons, la Tallada d’Empordà i Pals, i la del Consell
Comarcal del Baix Empordà, a través del contracte programa 2017-2019 del
Departament de Treball, Afers Socials i Família, per a l’anualitat corresponent.
El cost salarial serà el derivat del sou d’un tècnic nivell B, segons les taules salarials
del Consell Comarcal del Baix Empordà i de la despesa de quilometratge i telefonia
mòbil.
Les quantitats finals quedaran definides en el contracte programa 2017-2019
del Departament de Treball, Afers Socials i Familia. Els ajuntaments, doncs,
hauran d’assumir la part de despesa restant que no queda coberta pel Consell
Comarcal del Baix Empordà.
SISÈ. – Vigència
El present conveni té una vigència anual, lligat al Contracte Programa 2017-2019 del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que es podrà modificar mitjançant
addendes, si escau, amb l’acord de les parts signants.
SETÈ. – Extinció del conveni
El present conveni es resoldrà:
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a) Quan la dotació pressupostària del contracte programa, dins la línia de la Direcció
General de Joventut, no cobreixi íntegrament la part que ha d’aportar-hi el Consell
Comarcal del Baix Empordà.
b) Per mutu acord entre les parts.
c) Per manifestació expressa d’alguna de les parts.
d) Per incompliment de qualsevol dels seus pactes i la no observança de la normativa
aplicable.
VUITÈ. – Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes.

NOVÈ. – Jurisdicció competent
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest
conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
Els atorgants, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen en el lloc i data supraindicats.
La Bisbal d’Empordà,
Sr. Joan Català Pagès
President del Consell Comarcal
del Baix Empordà

de 2017.
Sr. Joan Hostench Doñabeitia
Alcalde de l’Ajuntament d’Albons

Sr. Josep Ferrer Vilavella
Alcalde de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà

Sra. Silvia Monar Aynier
Alcaldessa de l’Ajuntament de Pals

Resultat: Aprovat per Unanimitat
9.2.- MOCIO EN CONTRA VIOLENCIA ENVERS LES DONES
El grup municipal d’ERC presenta la següent moció:
MOCIÓ EN MOTIU DEL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament de
manifest que una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans no és
possible quan la meitat de la població és reiteradament discriminada, violentada
i assassinada simplement per la seva condició de DONA.
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Aquest any, s'han produït 22 feminicidis als països catalans i la línia d'atenció a les
dones en situació de violències del principat, ha rebut 4.252 trucades durant els 5
primers mesos d'enguany.
La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència masclista sols
és considerada com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella de la dona. Que
no atorga ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les dones i infants víctimes
de violència. I que retalla la Llei d'Igualtat efectiva entre dones i homes aprovada
pel Parlament de Catalunya i sorgida del consens social.
Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les eines que
tingui a l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als casos més flagrants
-els assassinats i les violacions- com també totes aquelles violències simbòliques i
quotidianes -com la invisibilització de les dones o la hipersexualització dels seus
cossos- que suposen un menyspreu, una discriminació i una desigualtat cap a les
dones.
Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema".
L'objectiu del moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del sistema
heteropatriarcal.
És per tot l'exposat que proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER. L’Ajuntament de la Tallada d’Empordà manifesta el rebuig i condemna a
qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones i
que representa una greu vulneració dels drets humans fonamentals.
SEGON. Encoratjar a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers
qualsevol manifestació de violència.
TERCER. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes
de violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i
les entitats de dones.
QUART. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la
ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar especialment a
l’adolescència i jovent del municipi.
CINQUÈ. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència.
Votació
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels 7 regidors presents i que
per dret formen la Corporació.

Resultat: Aprovat per Unanimitat
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9.3.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA PER AL PLA LOCAL DE
JOVENTUT, INCLÒS EN EL CONTRACTE PROGRAMA 2017-2019.
Atesa la necessitat de dotar el municipi de La Tallada d’Empordà d’un Pla Local de
Joventut de l’Ajuntament de La Tallada per al període 2017/2019.
Atès el conveni per al Pla Local de Joventut i activitats de l’Ajuntament de La Tallada
d’Empordà 2017/2019, redactat pels serveis competents del Consell Comarcal del Baix
Empordà, que consta com annex a aquest acord.
El Ple, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR
el conveni entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i
l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà per al Pla Local de Joventut, inclòs al contracte
PROGRAMA 2017-2019.
SEGON.- TRAMETRE certificació d’aquest acord al Consell Comarcal del Baix
Empordà”
Resultat: Aprovat per Unanimitat

10.0.- PRECS I PREGUNTES

1- CARTELL ENTRADA CARRETERA DE MARENYÀ ( A CRuïLLA AMB
CTRA. FIGUERES): El Sr. Jordi Colomé Garcia, pregunta si es podria variar la
posició del Cartell del començament de la carretera de Marenyà doncs actualment
molesta en el pas de les cases noves de la carretera de Figueres. Dificulta la bona
visibilitat.
2- La Sra. Irene Gerònimo Vilella, recorda que si es vol tirar endavant amb la iniciativa
de penjar publicitat d’empreses a la piscina municipal, per tal d’obtenir uns
ingressos que ajudin a pagar algunes de les despeses que comporta la piscina, cal
que no badem i que comencem a buscar els espònsors ja que a l’estiu, no ens en
donarem compte i ja hi serem.
L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau

La Secretària

L’alcalde
La Tallada d’Empordà, a 24 de novembre de 2017.-

Signat electrònicament
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