Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 30 DE GENER DE
2018
Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018000001
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 30 de gener de 2018
Hora d’inici: 17:30 h
Hora de fi: 18:04 h
Lloc: sala de Plens
Hi assisteixen:

Josep Ferrer Vilavella, Alcalde
Maria Dolors Guardia Gasull, Regidora
Antoni Fernandez Sandoval, Regidor
Elisabeth Cruz Lozano, Regidora
Ultano Gomez Ponseti, Regidor
Irene Geronimo Vilella, Regidor/A
Jordi Colomé Garcia, Regidor/A
Assistits per la Secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel Batlle Casas.ORDRE DEL DIA:
1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR.
2.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA.
3.0.- PROPOSTA APROVACIO DEFINITIVA URBANITZACIO PA7 GINESTAR.
4.0.- PROPOSTA APROVACIO DEFINTIVA REPARCELACIO PA7 GINESTAR.
5.0.- PROPOSTA NOMENAMENT JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA.
6.0.- PROPOSTA MODIFICACIÓ INDEMNITZACIONS I REGIM SESSIONS ORGANS
COL·LEGIATS.
7.0.- MOCIO SOM ESCOLA.
8.0.- MOCIO SUPORT INSTITUCIONS I CARRECS ELECTES CATALUNYA .
9.0.- PROPOSTA. SUPRESSIÓ CAIXA COBRAMENTS I PAGAMENTS EN EFECTIU DE
LA CORPORACIÓ.
10.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA.
11.0.- PRECS I PREGUNTES.
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1.0.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR

Atès que ha estat redactat l’esborrany de l'acta del Ple ordinari celebrat en data 24 de
novembre 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.
Per tot això, el Ple Municipal, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’esborrany de l’acta del Ple ordinari en la seva sessió de 24 de
novembre de 2017.
2.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA.
Text de l’acord:
2017DECR000082
2017DECR000083
2017DECR000084
2017DECR000085
2017DECR000086
2017DECR000087
2017DECR000088
2017DECR000089
2017DECR000090
2017DECR000091
2018DECR000001
2018DECR000002
2018DECR000003
2018DECR000004
2018DECR000005
2018DECR000006

Modificació cartipàs municipal
Denegar prorroga llic. Obres millora finca rústica Mt.G.B
Gratificació per hores extraordinàries abril a novembre 2017
Incoar exp. Nomenament jutge de pau substitut per defunció de l'actual
Ordre del dia jgl 12 desembre
Aprovació canvi titularitat mecànica mrls
Aprovació llic. obres c/dels masos
Contractació personal casal Nadal 2017
Aprovació llic. obres construcció habitatge c/puig de la boua
Refacturació 3tr aigua c/tramuntana sr. a.b
Aprovació llic. obres obrir finestra c/nou
Atorgament targeta aparcament minusvàlids j.g.
Aprovació llic. obres c/major canet
Ordre del dia ple 30 gener
Ordre del dia jgl 30 gener 2018
Ordre del dia convocatòria a consell de govern 30 gener 2018

3.0.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PA-7
“GINESTAR”
Antecedents:
El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 28 de setembre de 2017, va acordar
ratificar l’acord d’aprovació inicial del Projecte d’Urbanització PA7 “Ginestar” aprovat
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per la Junta de Govern Local en sessió de data 29 d’agost de 2017, d’acord amb el
projecte redactat per Falcó Huguet Arquitectes i d’acord amb les determinacions de
l’informe emès per l’arquitecta assessora municipal, Sandra Fernàndez Soteras, i la
normativa vigent en matèria urbanística.
L’acord d’aprovació inicial es va publicar al Tauler d’Anuncis de la Corporació, a
la pàgina web de l’ajuntament, en el diari El Punt Avui de data 16 de novembre de
2017 i en el BOP de Girona número 221, de 20 de novembre de 2017, i l’expedient ha
restat exposat al públic per termini d’un mes a efectes de consultes i presentació
d’al·legacions o reclamacions, d’acord amb el que disposa l’article 119.2 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions al projecte.
Fonaments jurídics:
-

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’aprovació del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.

-

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Per tot això, el Ple, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització PA7 “Ginestar”,
d’acord amb el projecte redactat per Falcó Huguet Arquitectes en data juny de 2017.
Segon.- d’acord amb l’informe emès per l’arquitecta assessora municipal,
informar als promotors que, abans de l’inici de les obres d’urbanització caldrà
presentar a l’ajuntament la documentació seguidament detallada:
-

Manifestació del contractista assumint l’execució de les obres

-

Còpia de l’aprovació del pla de seguretat i salut

-

Còpia de l’obertura del lloc de treball

-

Confirmació d’autoliquidació de les taxes corresponents

-

Acreditació d’haver signat davant d’un gestor autoritzat document
d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per
tipus. Ha de constar el codi de gestor i domicili de l’obra

-

Cal fer una correcta gestió de les terres, enderrocs, runes i residus de la
construcció generats a l’obra i portar-los a una instal·lació degudament

Ajuntament de La Tallada d’Empordà
La Tallada – Tor – Marenyà – Canet
(Baix Empordà)
C/Les Torres, 1-3. CP 17134. Tel: 972780095. Fax: 972780238

autoritzada i inscrita en el Registre de gestors d’enderrocs de la Junta de
Residus
-

Un cop acabada l’obra cal lliurar el justificant de la gestió de residus,
conforme s’han portat a una instal·lació degudament autoritzada

-

En cas d’ocupació de via pública caldrà sol·licitar, amb anterioritat, el
corresponent permís

-

En cas d’haver de portar a terme qualsevol altre actuació que la descrita
anteriorment s’haurà de sol·licitar la llicència corresponent.

Tercer.- aprovar la següent liquidació provisional:
CONCEPTE

TIPUS GRAVÀMEN

I.C.I.O

3,5 %

TAXA ADMINISTRATIVA

Ordenança fiscal núm. 9 Art.
7.2.B.b)

FIANÇA GESTIÓ DE
RESIDUS
TOTAL LIQUIDACIÓ

PRESSUPOST
110.052,00€

IMPORT QUOTA
3.851,82€
370,00€
1.678,15€
5.899,97€

Quart.- publicar el present acord d’aprovació definitiva en el Tauler d’anuncis
de la Corporació, a la pàgina web de l’ajuntament, en el BOP de Girona i en un dels
diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal.
Cinquè.- notificar el present acord als promotors del projecte per al seu
coneixement.
4.0.- APROVACIO DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PA-7
“GINESTAR”
Antecedents:
El Ple de l’ajuntament, en sessió de data 28 de setembre de 2017, va acordar
ratificar l’acord d’aprovació inicial del Projecte de Reparcel·lació PA7 “Ginestar”
aprovat per la Junta de Govern Local en sessió de data 29 d’agost de 2017, d’acord
amb el projecte redactat per Falcó Huguet Arquitectes i d’acord amb les
determinacions de l’informe emès per l’arquitecta assessora municipal, Sandra
Fernàndez Soteras, i la normativa vigent en matèria urbanística.
L’acord d’aprovació inicial es va publicar al Tauler d’Anuncis de la Corporació, a
la pàgina web de l’ajuntament, en el diari El Punt Avui de data 16 de novembre de
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2017 i en el BOP de Girona número 221, de 20 de novembre de 2017, i l’expedient ha
restat exposat al públic per termini d’un mes a efectes de consultes i presentació
d’al·legacions o reclamacions, d’acord amb el que disposa l’article 119.2 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Durant el termini d’exposició pública no s’han presentat al·legacions al projecte.
Fonaments jurídics:
-

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’aprovació del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.

-

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Per tot això, el Ple , per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- aprovar definitivament el Projecte de Reparcel·lació PA7 “Ginestar”,
d’acord amb el projecte redactat per Falcó Huguet Arquitectes en data juny de 2017.
Segon.- aprovar la següent liquidació provisional:
CONCEPTE

TIPUS GRAVÀMEN

TAXA
ADMINISTRATI
VA
TOTAL
LIQUIDACIÓ

Ordenança
núm.
9
7.2.B.b.d)

fiscal
Art.

PRESSUPO
ST

IMPORT
QUOTA
100,00€

100,00€

Tercer.- publicar el present acord d’aprovació definitiva en el Tauler d’anuncis
de la Corporació, a la pàgina web de l’ajuntament, en el BOP de Girona i en un dels
diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal.
Quart.- notificar el present acord als promotors del projecte per al seu
coneixement.
5.0.- PROPOSTA NOMENAMENT JUTGESSA DE PAU SUBSTITUTA.
Antecedents:
Atesa la defunció del Jutge de Pau Substitut del Jutjat de Pau de La Tallada
d’Empordà, Sr. Antoni Burgos Gasull, per decret d’alcaldia número 85, de data 11 de
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desembre de 2017, es va acordar iniciar els tràmits per a cobrir novament la plaça,
obrint-se el període de convocatòria pública per al nomenament de nou Jutge de Pau
Substitut.
Iniciat el procediment d’elecció del càrrec de Jutge de Pau Substitut, l’edicte de
convocatòria es va publicar en el BOP de Girona núm. 240, de 19 de desembre de
2017, obrint-se un termini de presentació de sol·licituds de vint dies hàbils.
Durant el termini esmentat, es va presentar la sol·licitud seguidament detallada:
-

Registre d’entrada núm. E2018000029, de 4 de gener de 2018: CATERINA
VILAMITJANA GASULL, amb DNI número 40300370T i domicili a La Tallada
d’Empordà, c/. Pla, 4 de Tor.

Juntament amb la sol·licitud s’aporta la documentació legalment requerida:
còpia del DNI, currículum i declaració jurada mitjançant la qual declara que compleix el
que determina l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, segons el qual están
incapacitados para el ingreso en la carrera judicial los impedidos física o
psíquicamente para la función judicial; los condenados por delito doloso mientras no
hayan obtenido rehabilitación; los procesados o inculpados por delito doloso en tanto
no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento; y los que no estén en pleno
ejercicio de sus derechos civiles.
Fonaments jurídics:
Article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, i article 101.2
de la Llei Orgànica del Poder Judicial, d’acord amb el qual l’elecció del Jutge de Pau i
el seu substitut s’efectuarà pel Ple de l’ajuntament amb el vot favorable de la majoria
absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, així
ho sol·licitin.
A l’efecte, vista la sol·licitud formulada i un cop verificat el compliment del que
estableix l’article 303 de la LOPJ, i d’acord amb el marc legal vigent, el Ple, per
unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Proposar a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
el nomenament per al càrrec de Jutge de Pau Substitut de la Sra. Caterina Vilamitjana
Pujol, amb domicili a La Tallada d’Empordà, c/. Pla, 4 de Tor, i DNI núm. 40300370T.

Segon.- Remetre certificat del present acord a la Secretaria de Govern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya per al nomenament del càrrec proposat, adjuntant
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còpia del currículum de la Sra. Vilamitjana, còpia del seu DNI i fotocòpia del BOP en el
que s’ha publicat l’edicte de convocatòria de la plaça.
Tercer.- Notificar el present acord a la Sra. Vilamitjana per al seu coneixement.
6.0.- MODIFICACIÓ
COL·LEGIATS.

INDEMNITZACIONS

I

REGIM

SESSIONS

ORGANS

Modificació de la periodicitat i de les indemnitzacions per l’assistència a les sessions
dels òrgans col·legiats de la corporació.
Atès que l’article 75.3 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LRBRL), determina que els regidors/es percebran indemnitzacions per
l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que formin
part.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà en la sessió ordinària de 17
dejuny de 2015, aprovà el règim de les sessions dels òrgans col·legiats de la
corporació, així com el règim d’indemnitzacions d’aquests.
Atès que en el pressupost municipal, aprovat per a l’exercici 2018, s’han habilitat els
crèdits corresponents amb la finalitat de poder fer efectives les indemnitzacions
previstes en aquesta proposta.
Sotmesa a votació la proposta, s’obtenen 5 vots a favor de l’Alcalde, el Sr. Josep
Ferrer Vilavella, dels regidors Maria Dolors Guàrdia Gasull, Ultano Gómez Ponsetí,
Elisabeth Cruz Lozano, i Antoni Fernández Sandoval i 2 abstencions una de la Sra.
Irene Gerónimo i Vilella, i l’altra del Sr. Jordi Colomé i Garcia.
El Ple, per majoria absoluta, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Modificar el règim de les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació,
aprovat en la sessió de data 17 de juny de 2015, i establir com a dies per a la
celebració de les sessions ordinàries, els que es detallen a continuació:
Ple

Quart dimarts no festiu de cada mes
imparell, a les 18.00 hores,a la sala de
Plens del consistori, o lloc habilitat a
l'efecte,
prèvia
convocatòria
de
l'Alcaldia.

Junta de Govern Local

Segon dimarts no festiu de cada mes, a
les 18:00 hores a la sala de reunions de
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l’Ajuntament.

Consell de Govern

Segon dimarts no festiu de cada mes, a
les 17:00 hores a la sala de reunions de
l’Ajuntament.

Comissió Especial de Comptes

Abans de 1 de juny a la sala de
reunions de l’Ajuntament.

Segon.- Facultar al senyor alcalde per tal de que motivadament pugui avançar o
posposar la celebració de la sessió ordinària quan el dia fixat coincideixi amb festiu,
vigília de festivitat, estigui inclòs en període de vacances o altres circumstàncies
excepcionals que així ho aconsellin.
Tercer.- Determinar per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats
que seguidament s'indiquen, i sense detriment del dret de tots els regidors i regidores
a les indemnitzacions per les despeses efectives que els ocasioni l'exercici del càrrec,
prèvia justificació, i d'acord amb el que s'estableixi en cada cas en les bases
d'execució pressupostàries, el dret dels regidors i regidores que no tinguin assignada
una dedicació exclusiva ni parcial en els termes de l'acord anterior, a la percepció de
les assistències següents:
- Per assistència a les sessions del Ple: 300€*.
- Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local: 275 €*.
- Per assistència al Consell de Govern: 275€*.
- Per assistència a la Comissió Especial de Comptes: 150€*.
Les absències a la sessió no donaran dret a indemnització.
*Import brut previ a les corresponents retencions d’IRPF.
Quart.- Fixar els següent llindars anuals màxims a cobrar per qualsevol regidor/a en
concepte de les citades indemnitzacions per les assistències efectives als organs
col·legiats de la corporació de què formin part:
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Assistència Plens

1800€/any

(6 sessions)

Assistència Junta de Govern

3025€/any

(11sessions)

Assistència Consell de Govern

3025€/any

(11 sessions)

Comissió Especial de Comptes

150€ / any

(1 sessió)

Cinquè.- Aplicar les esmentades indemnitzacions amb efectes del dia 1 de gener de
2018, i fer l’oportuna publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
En aquest punt, la Regidora, la Sra. Irene Gerònimo Vilella, reitera la seva oferta de
formar part de la gestió de Govern. Que ella i el regidor el sr. Jordi Colomé Garcia,
com ja han dit en ocasions anteriors, voldrien que se’ls fes més partíceps de l’activitat
de Govern i poder així, ajudar en el que calgui.
7.0.- MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE VEÏNS CANET, MARENYÀ, LA
TALLADA I TOR (VCMTT) I EL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
D’ADHESIÓ AL MANIFEST DE SOMESCOLA I DE SUPORT A LA CONSOLIDACIÓ,
PROTECCIÓ I MILLORA DEL MODEL EDUCATIU CATALÀ I DE LA SEVA
APORTACIÓ ALS VALORS DEMOCRÀTICS I A LA COHESIÓ SOCIAL.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que el manifest de Somescola.cat diu el següent:
1. Somescola va néixer fa sis anys amb l’objectiu de coordinar totes aquelles
persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport del
model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada,
democràtica i lliure, i que no separi els infants i joves per la seva llengua d’origen.
2. Les entitats que avui formem Somescola, representants de l’àmplia pluralitat
d’actors i de sensibilitats del món educatiu, social i cultural de Catalunya, creiem
necessari reforçar el treball conjunt per a consolidar, protegir i millorar el model
educatiu català, patrimoni de la nostra societat, i garantia per al futur i la igualtat
d’oportunitats dels infants i joves i per a la cohesió social del país.
3. El model educatiu català té per finalitat la formació integral de la persona i la seva
capacitació per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments
pedagògics que possibiliten la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de
pensament i d’aprenentatge de tots i cadascun dels infants, independentment d’origen,
llengua o condicions individuals.
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Això mateix estableix el currículum vigent a Catalunya:
“La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines
necessàries per a entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu
actuar; i posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament
i crítica a la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure”.
4. Les nostres escoles, avalades pel llegat de l’escola catalana de principis de segle
XX, han ajudat a generar la societat actual plural, diversa, amb criteri i amb uns
principis de convivència sòlids. Els nostres infants i joves viuen en una societat
culturalment diversa i han après vivencialment els principis de ciutadania, democràcia,
llibertat i respecte. La llengua i la cultura de Catalunya han determinat el procés de
desenvolupament d’aquestes capacitats, dins una escola catalana, amb valors
democràtics i integradors, que els han permès poder exercir la ciutadania de ple dret.
5. Avui, aquests principis i característiques del model educatiu català,
diversitat, són compartits de manera amplíssima per la societat catalana,
les opcions polítiques de les famílies i del conjunt de ciutadans i de
perspectives que la pluralitat d’actors del sistema educatiu té sobre com
la concreció.

dins la seva
més enllà de
les diferents
ha de ser-ne

6. Els principis del model educatiu català han estat compartits al llarg de la història per
diferents expressions: les escoles i les colònies del Patronat Escolar de Barcelona, les
Montessori i Escoles d’Estiu de la Mancomunitat, el moviment d’Escola Nova i els
Institut-escola de la Generalitat republicana, els moviments de renovació pedagògica
dels anys 60, les escoles d’iniciativa social i el CPEPC, les mobilitzacions per
l’escolarització de tots els infants i pels drets laborals, el treball per l’escola inclusiva, el
consens social i polític i de la comunitat educativa del model d’immersió lingüística,
etc.
7. El context històric i social en el que vivim fa encara més important garantir que el
model educatiu català es consolidi i millori, per a donar resposta als reptes i les
necessitats dels infants i de la societat. Un model educatiu compromès amb la
democràcia, on la participació, el pensament crític, la resolució pacífica dels conflictes,
el respecte a la diferència i els valors de convivència són centrals en la vivència dels
infants. I un model educatiu compromès amb la inclusió i la cohesió social, on tot infant
ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la competència
comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat.
8. Els mestres i professionals del nostre sistema educatiu garanteixen i fan possible
aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals
l’escola ha mantingut tothora la funció de cohesió social i de convivència democràtica
en un context de tensions vinculades a la crisi econòmica. Les famílies i les entitats
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reconeixem i els agraïm públicament la aquesta tasca i manifestem la nostra confiança
en la seva professionalitat.
9. L’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha fet un gran esforç en la
darrera dècada per a acollir, des d’una perspectiva inclusiva, infants i joves vinguts de
diferents cultures del món. Podem constatar que ha estat un factor important per a
afavorir la cohesió social des d’una perspectiva intercultural i que aquest ha de
continuar essent un dels puntals del model educatiu català.
10. Els plantejaments que propugnen públicament una involució educativa
uniformitzadora, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i denúncies i la
segregació lingüística volen posar en risc aquest model educatiu català compromès
amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i democràtics de
convivència de la nostra societat. Per això, les entitats que formem Somescola fem
una crida perquè el conjunt de la societat faci seu aquest patrimoni que és el model
educatiu català, i que es comprometi a consolidar-lo, protegir-lo i contribuir-ne a la
millora.
Atès que les administracions locals són un element clau per consolidar, protegir i
millorar el model educatiu català, en tant que en el marc de la Llei d’Educació de
Catalunya treballen en coresponsabilitat amb el Departament d‘Ensenyament per a
garantir un sistema educatiu de qualitat.

El Ple, per unanimitat, adopta els següents
ACORDS
Primer. Subscriure el manifest de Somescola “Per la consolidació, protecció i millora
del model educatiu català”, per refermar el suport del municipi al model educatiu català
i a la seva contribució a estendre els valors democràtics i a possibilitar la cohesió
social sense separar els infants per la seva llengua d’origen, rebutjant també les
acusacions d’adoctrinament ideològic i de marginació del castellà a l’escola catalana.
Segon. Aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament a Somescola, formada per més d’una
cinquantena d’entitats educatives, socials i culturals.
Tercer. Traslladar aquests acords a la plataforma Somescola, al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.
8.0.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE CATALUNYA I DELS SEUS
REPRESENTANTS ELECTES.
La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i,
per això, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català.
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Aquests dos conceptes són els pilars de la societat catalana que sempre ha defensat,
de manera exemplar, discutir i debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context
de diàleg polític.
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el
marc d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per
disposar dels mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest procés
també ha anat acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament, més just i
adequat als esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes les peticions
han topat sempre amb una paret per part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I
fins i tot, amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i
intervenir les finances de la Generalitat.
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin
avui en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del
2012 en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i
del dret legítim a decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014
i el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples clars de la voluntat democràtica
de decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens.
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa
per part de l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions
mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per
part del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat democràtica. El
Govern de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema polític per la via del
diàleg institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través de la
judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la petició de
la Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses
compromesos amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de
declarar davant d’un jutge.
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura
excepcional que s’ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la
seva constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les
nostres institucions. Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de decisió del Parlament de
Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat i els seus responsables
polítics, ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per controlar les finances de
la Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes administratius, acomiadar personal i
facilitar l’espoli del nostre patrimoni cultural, entre d’altres. També a l’empara d’aquest
article s’han convocat les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de
desembre.
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè
instés l’acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar
que membres del Govern català, començant pel seu President, haguessin de marxar
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obligats a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser detinguts i empresonats desprès
de ser interrogats a l’Audiència Nacional pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició,
malbaratament de cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat un mes a la
presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi
són des de fa més de 79 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis membres de
la Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va haver de passar una
nit a la presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa fiança i s’han
adoptat mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa. Prèviament també
es van empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de
l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara
romanen a la presó des de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma
cívica i pacífica. Igualment, es mantenen diverses actuacions judicials obertes contra
altres alts càrrecs del Govern, i dirigents sobiranistes.
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en aquests
casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per mantenir-los a
la presó.
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de
servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions
de Catalunya, i defensant la democràcia.
Per aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, per unanimitat
ACORDA:
Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca
dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les
institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa
lliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies excepcionals i sense
igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.
Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de
Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la
via emparada formalment en l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant
la intervenció de les finances de la Generalitat a través d’un control més basat en
criteris d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.
Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells representants
polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en
aplicació desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi
ha cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta.
Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de
Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català,
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demanant que s’afronti la solució d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la
negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
9.0.- SUPRESSIÓ DEL COMPTE DE TRESORERIA “CAIXA CORPORACIÓ” DE
COBRAMENTS I PAGAMENTS EN METÀL·LIC.
Atès el poc volum d’operacions de tresoreria que s’efectuen a través de la caixa de la
corporació, en metàl·lic.
Atès que la cancel·lació d’aquest compte de tresoreria suposaria una major diligència
en la comptabilitat dels cobraments i un estalvi de trasllats a l’entitat bancària per tal
d’efectuar els traspassos de fons.
Atès que es disposa d’un terminal punt de venda ( TPV) associat a un compte bancari,
restringit de cobrament, mitjançant el qual es poden efectuar els cobraments als
contribuents que s’adrecin a les oficines municipals.
Atès la el punt 11.5 de les bases d’execució del pressupost , el qual transcrit
literalment diu: “El fons procedent de les ordres de pagament que s'expedeixi en
concepte de les bestretes de caixa fixa figuraran a l'acta d'arqueig amb la rúbrica de
"Entitat “...” Bestretes de caixa fixa" o "Caixa de la Corporació. Bestretes de caixa fixa"
Atès que la tresorera de l’Ajuntament, en compliment de l’establert a l’article 36 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals,
dóna compte literal de l’arqueig efectuat en data 30 de gener de 2018, a les 16 hores, i
sotmet a disposició de la Corporació l’import actualitzat de les existències en metàl·lic
a la caixa de la Corporació en el moment de la seva supressió com a compte habilitat
per a pagaments i cobraments , que són un total de 487,42 euros.
El ple , per unanimitat, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR la supressió del compte de tresoreria municipal
corporació” de cobraments i pagaments en metàl·lic.

“ caixa

Segon.- APROVAR l’acta d’arqueig comprovada per la Tresorera municipal, amb un
import actualitzat de les existències en metàl·lic, a dia 30 de gener, per un import de
487,42 euros.
Tercer.- MODIFICAR el punt 11.5 de les bases d’execució del pressupost, en el
següent sentit: El fons procedent de les ordres de pagament que s'expedeixi en
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concepte de les bestretes de caixa fixa figuraran a l'acta d'arqueig amb la rúbrica de
"Entitat “...” Bestretes de caixa fixa".
Quart.- TRASPASSAR els fons actuals de la caixa corporació al compte bancari de
Caixabank, restringit d’ingressos.
Cinquè.- APROVAR que els pagaments acceptats a les oficines municipals, siguin
única i exclusivament mitjançant targeta de crèdit o dèbit.
10.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA.
No n’hi ha.
11.0.- PRECS I PREGUNTES.
No n’hi ha.

L’Alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a Secretària, estenc aquesta acta.
Vist i plau
L’alcalde
La Tallada d’Empordà, a 30 de gener de 2018.-

Signat electrònicament

La Secretària

