ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
CELEBRADA EL DIA 06 DE FEBRER DE 2018

DE

Data:
Caràcter:
Acta número:
Lloc:
Hora:
Assistents:
President:
Regidors:

06-02-2012
Ordinari
01/2017
Sala de Sessions de la Casa Consistorial
19.30h

Secretària:

Núria Caulas Oliva

VILABERTRAN

Martí Armadà i Pujol
Belen Navarro i Oller
Joan Jaume Parnau i Comas
Elies Fernández i Ortega
Jaume Mesas i Hilari
Bibiana Cortada i Pomes
Cristina Sánchez Palacios

Absents amb justificació:
Absents sense justificació:

__________________________________________________________
Per l’Alcaldia Presidència es declara vàlidament constituïda i oberta la
sessió, seguidament es passa a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del
dia de la convocatòria.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Ple 16/2017,
de 19 de desembre de 2017
2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia dictats, de les actes de les
sessions de la Junta de Govern Local celebrades i de les entrades i
sortides del Registre General, des de la darrera sessió ordinària del
Ple.
3. Donar compte dels informes de Secretària-Intervenció de
l’Ajuntament de la intervenció sobre morositat 4t2017, sobre el
període mig de pagament a proveïdors del 4t 2017 i sobre l’execució
de l’exercici 2017 (acumulat fins 31/12/2017).
4. Aprovació, si s’escau, de la verificació del text refós de la modificació
puntual número 17 del Pla General d’ordenació urbana de Vilabertran
(modificació de la classificació, ordenació i regulació del sòl destinat a

sistema d’equipaments i dotacions en l’àmbit adjacents al camí de la
gorga i al carrer figueres per a destinar-lo a sistema d’equipaments i
dotacions d’ús educatiu. així mateix comprèn la modificació de
l’ordenació i regulació del sòl corresponent a la unitat d’actuació
número 8).
5. Aprovació, si s’escau, de la posada a disposició d’Ensenyament el
solar del paratge de la Vinya de l’Abat per destinar-lo a la construcció
i posada en funcionament de la nova escola Torre d’en Reig.
6. Aprovació, si s’escau, de la moció en defensa de les Institucions de
Catalunya i dels seus Representants Electes
7. Assumptes urgents.
8. Precs i/o preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
1.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
16/2017, DE 19 DE DESEMBRE.
A proposta de l’Alcaldia i de conformitat amb allò que disposa l’article 110.3
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, s’acorda per unanimitat
dels presents, l’acta de les sessió ordinària 16/2017, celebrada el dia
19/12/2017.
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS, DE LES
ACTES DE LES SESSIONS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CELEBRADES I DE LES ENTRADES I SORTIDES DEL REGISTRE
GENERAL, DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE.
Es dóna compte al Ple dels Decrets d’Alcaldia dictats, de les actes de les
sessions de la Junta de Govern Local celebrades i de les entrades i sortides
del registre general, des de la darrera sessió ordinària del ple, que es
celebrà el dia 06 de febrer de 2018.
DECRETS D’ALCALDIES

DECRETS D'ALCALDIA 2017-2018
NÚM

DESEMBRE
190
191
192
193
194
195
196
GENER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CONCEPTE

NOM I COGNOMS

DATA

Nòmines desembre
Pagues extres desembre
Nomenament agutzil
Retribucions asistències regidors
Contractació comptabilitat

AJUNTAMENT DE VILABERTRAN
AJUNTAMENT DE VILABERTRAN
AJUNTAMENT DE VILABERTRAN
AJUNTAMENT DE VILABERTRAN
AJUNTAMENT DE VILABERTRAN
AJUNTAMENT DE VILABERTRAN
AJUNTAMENT DE VILABERTRAN

21/12/2017
21/12/2017
28/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017
29/12/2017

AJUNTAMENT DE VILABERTRAN

08/01/2018

CARLES BRUGAT RIBERA (SÚMATE)

12/01/2017

ENRI CASADEMONT VAQUÉ

12/01/2017

ESCOLA TORRE D'EN REIG
AJUNTAMENT DE VILABERTRAN

12/01/2018
12/01/2018

ALEJANDRA DEL CARMEN SALINAS
AJUNTAMENT DE VILABERTRAN

16/01/2018
16/01/2018

AARON CARRERA GALLARDO

17/01/2018

DECRET MC
DECRET PRÓRROGA PRESSUPOST

CONVOCATÒRIA JGL 120118
Autorització ús Sala Polivalent EL Mirador del Centre divendres
12/01/2018 per reunió de SÚMATE
Autorització ús de la Sala Gran del Centre dissabte 03/02/2018 per festa
Associació Els Barrufets
Autorització ús de la Sala Gran del Centre dia 09/02/2018 per festa de
carnaval de l'Escola
CONVOCATÒRIA JGL 170118
Autorització ús de la Sala Gran del Centre dissabte 24/03/2018 per festa
d'aniversari privat
DELEGACIÓ FUNCIONS ALCALDIA
Autorització ús de la Sala Gran del Centre dissabte 20/01/2018 per festa
d'aniversari privat
Autorització ús Sala d'Actes del Centre dimarts 20/02/2018 per xerrada
sobre sòls en agricultura
Autorització ús de la Sala Gran del Centre dissabte 17/02/2018 per festa
de carnaval infantil
Llicència d'obres Exp. 25/2017 finca C/ Josep Reig i Palau, 39
Llicència d'obres Exp. 26/2017 finca C/ Josep Reig i Palau, 15
Autorització ús Sala Polivalent EL Mirador del Centre divendres
12/01/2018 per reunió de SÚMATE
Llicència d'enterrament difunt MARTÍ PORTELL VILADEMAT
NÒMINES PERSONAL GENER

SERVEI DE SANITAT VEGETAL DE GIRONA 17/01/2018
PENYA BARCELONISTA VILABERTRAN (J. Mesas)
17/01/2018
JOHN SALACH SANTIAGO
19/01/2018
PERE GOU BRUGAT
19/01/2018
CARLES BRUGAT RIBERA (SÚMATE)
25/01/2008
FUNERÀRIA ALT EMPORDÀ, S.L. - Funerària29/01/2018
Vicens
AJUNTAMENT DE VILABERTRAN
30/01/2018

JUNTES DE GOVERN
Ordinàries: 19/12/17, 12/01/18, 19/01/18.
Les Juntes es poden veure en format digital al portal de transparència a la
web municipal o bé en el llibre de Juntes de Govern Local.
ENTRADES I SORTIDES
Entrades 2017 - Del número 1052 de data 18/12/2017, hora de registre
16:40:08 al número 1073 de data 29/12/2017, hora de registre 15:07:14
Sortides 2017 - Del número 384 de data 15/12/2017, hora de registre
13:24:28 al número 404 de data 28/12/2017, hora de registre 11:51:32
Entrades 2018 - Del número 1 de data 01/01/2018, hora de registre
01:42:00 número 135 de data 05/02/2018, hora de registre 17:49:53
Sortides 2018 - Del número 1 de data 02/01/2018, hora de registre
11:44:28 número 44 de data 05/02/2018, hora de registre 10:10:59 Els
assentaments individuals es poden veure en el llibre digital ERES.
Els membres assistents es donen per assabentats.

3.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE SECRETÀRIA-INTERVENCIÓ
DE L’AJUNTAMENT DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 4T2017,
SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DEL 4T 2017
I SOBRE L’EXECUCIÓ DE L’EXERCICI 2017 (ACUMULAT FINS
31/12/2017).
La Secretària-Interventora dona lectura dels informes emesos en relació el
4t Trimestre 2017 que es detallen a continuació:
INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 4T2017
Aquest informe ve determinat per l’art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable
de factures en el sector públic, i es recomana la seva inclusió en aquest
expedient.
Així mateix aquest informe trimestral ve regulat en l’article 4 de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: El Ple
1.2.

Caràcter: preceptiu

1.3.

Títol: Informe morositat 4T2017

2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat a l'art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls
de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el
sector públic, la intervenció anualment elaborarà un informe, en el què
s'avaluarà el compliment de la normativa en matèria de morositat. Aquest
informe serà elevat al Ple.
Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions
trimestrals de subministrament d’informació”, diu que en els tres primers
trimestres de cada any, queden excloses del compliment de l’obligació de
subministrament d’informació trimestral, les Corporacions Locals de
població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa al
Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i l’estimació de
l’endeutament en els pròxims deu anys, per tant el 4art trimestre de l’any
no està exclòs del compliment de l’obligació de subministrament
d’informació trimestral pel que fa al l’informe trimestral de morositat.

3. CONCLUSIÓ
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent:
3.1. Els pagaments totals realitzats en el 4art trimestre de 2017, han estat
de 114.997,05€, dels quals: 110.433,04 € s'han efectuat dins el termini
legal i la resta, 4.564,01 €, fora d'aquest termini establert per la normativa
sobre morositat.
3.2. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a finals de
l'exercici 2017, derivades de l’informe trimestral corresponent al quart
trimestre, en les quals s'estigui incomplint amb el termini legal a la data de
tancament és de 100,00 €, i dins el període legal de pagament és de
5.235,35 €.
3.3. El període mitjà de pagament en el 4art trimestre de 2017 és de 30,02
INFORME DE LA INTERVENCIÓ
PAGAMENT A PROVEÏDORS.

SOBRE

EL

PERÍODE

MIG

DE

Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25
de juliol pel qual es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a
proveïdors per les Administracions Públiques i les condicions i el
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos
en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels
pagaments realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels
pagaments pendents, obtenint així el període mig de pagament.
Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit
subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i
publicar la informació corresponent al període mig de pagament amb
periodicitat trimestral.
En aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir
una valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de
pagaments, si l’Administració paga abans de que hagin transcorregut trenta
dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra o si
al final del període per a la remissió de la informació encara no han
transcorregut, en les operacions pendents de pagament, aquests trenta
dies.
Les dades corresponents al 4art trimestre de 2017 són les següents:

Entidad

Vilabertran
PMP
Global

Ratio
Operaciones
Pagadas
0,3

Importe
Pagos
Realizados
115.41

115.417,77

Ratio
Operaciones
Pendientes
-14,0

Importe
Pagos
Pendientes
5.33

5.335,35

PMP
0,27
0,27

La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del
deute comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les
seves entitats i organismes dependents, de publicar en el seu portal web el
període mig de pagament a proveïdors.
L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència en
els següents termes:
“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán
periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones
de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a
proveedores referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral,
según corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de
cada entidad y su serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones
pagadas de cada entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios
homogéneos que permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la
misma, para lo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
facilitará a las comunidades autónomas y corporaciones locales modelos
tipo de publicación.”.
INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE
L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA i
ESTABILITAT FINANCERA CORRESPONENT AL 4art TRIMESTRE DEL

PRESSUPOST EN EXECUCIÓ DE L’EXERCICI 2017 (ACUMULAT FINS
31/12/2017)
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre
HAP/2082/2014, de 7 de novembre, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012,
d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament
d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix les
obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats
Locals (art. 16)
INFORME
Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions
trimestrals de subministrament d’informació”, diu que en els tres primers
trimestres de cada any, queden excloses del compliment de l’obligació de
subministrament d’informació trimestral, les Corporacions Locals de
població no superior a 5.000 habitants, excepte la informació relativa al
Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i l’estimació de
l’endeutament en els pròxims deu anys, per tant el 4art trimestre de l’any
no està exclòs del compliment de l’obligació de subministrament
d’informació trimestral pel que fa al compliment de l’estabilitat
pressupostària, regla de despesa i sostenibilitat financera.
De la documentació corresponent al quart trimestre 2017 (acumulat fins
31/12/2017) i de les previsions calculades dels drets reconegut i obligacions
reconegudes pel càlcul de l’estimació de la liquidació de l’exercici 2017 el
resultat obtingut és el següent:

Entidad

Ingreso
Gasto
Ajustes
no
no
propia
financiero financiero Entidad

Ajustes
por Capac./Nec.
operaciones
Financ.
internas
Entidad

09-17-214-AA000 Vilabertran

818.531,25 593.354,85 -37.395,63 0,00

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local
Objetivo en 2017 de Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación
Contemplado en el Plan Económico Financiero aprobado

187.780,77

187.780,77

26.724,16

LA CORPORACIÓN CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA

Gasto

Gast
Gasto
Aumentos/
Inversiones
(2)
Gastos
comp
computable
disminuciones inversiones
=(1)Liqu
Liquid.2016 Financieramente (11))*
(art.
12.4) financieramente
2017
sin
IFS Sostenibles
Pto.Act.2017
Límite
de
la
sostenibles
(GC2
(GC2016)
(1+TRCPIB) (IncNorm2017)
Regla Gasto
(1)
(2016) (11)
(3)
(2017) (4)
(5)=(2)+(3) (6)

d

14-

ran

608.760,69

0,00

621.544,66

0,00

0,00

621.544,66

483.6

621.544,66 0,00

0,00

621.544,66 483.

de

table 608.760,69 0,00

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2017"(GC2017)
137.918,35
(5)-(6)
% incremento gasto computable 2017 s/ 2016

tidad

-17-214-000

-20,56

LA CORPORACIÓN CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO de acuerdo
con LO 2/2012. Esta valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento
establecido en el Plan Económico Financiero (PEF)
Deuda viva al final del período

Total
Deuda
Operaciones
Deud
a
con
Factoring Avales
Otras
Con
viva
corto Emisiones
Entidades
sin
ejecutados - operaciones Administraciones
al fin
plazo de deuda
de
recurso reintegrados de crédito Públicas (FFPP)
del
crédito
perío
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

abertran

tal
rporación 0,00
cal

0,00

0,00

0,00

0,00

Nivel Deuda Viva

0,00

0,00

0,00

0,00

Els membres assistents es donen per assabentats.

4.- VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
NÚMERO 17 DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE
VILABERTRAN I APROVACIÓ DE L’ESTUDIA D’AVALUACIÓ DE LA
MOBILITAT GENERADA
ANTECEDENTS
ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de data
09 de novembre de 2017 va acordar l’aprovació definitiva de la modificació
puntual número 17 del Pla General d’Ordenació de Vilabertran, supeditantne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a la presentació d’un text
refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de
l’expedient, i que incorporés determinades prescripcions tècniques (es
detallen en la resolución de la Comissió).
FONAMENTS JURÍDICS
ATÈS que l’arquitecte redactor de la modificació, Jaume Breton Planas, ha
elaborat un Text Refós amb l’incorporació de les prescripcions tècniques
esmentades a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, així
com l’elaboració de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
ATÈS l’informe de Secretaria-Intervenció en relació la verificació d’aquest
Text Refós i l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada.
FONAMENTS DE DRET


Text Refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer i les susccessives lleis de mesures fiscals i financeres (Llei
2/2014, de 27 de gener; Llei 3/2015, de l’11 de març; Llei





5/2017, del 28 de març) i la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administarció de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de
l’activitat econòmica.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei d’Urbanisme.
Decret 64/2014, de 13 de maig , pel qual s’aprova el Reglament de
protecció de la legalitat urbanística.
Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d’evaluació de la mobilitat generada.

Per tot això exposat, el Ple de la Corporació ACORDA:
PRIMER.- VERIFICAR el Text Refós de la modificació puntual número 17 del
Pla General d’Ordenació de Vilabertran redactat per l’arquitecte Jaume
Breton Planas (s’adjunta com Annex I).
SEGON.- APROVAR l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada d’acord
amb l’article 3 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels
estudis d’avaluació de la mobilitat generada (s’adjunta com Annex II).
TERCER.- SOTMETRE a informació pública, per un termini d’un mes, el
document d’estudi d’avaluació de la mobilitat generada, mitjançant edicte al
Butlletí Oficial de la Província de Girona i al taulell d’anuncis de
l'Ajuntament. Dins d’aquest termini es podran formular al·legacions,
reclamacions, informes, opinions i suggeriments. Acabat el període
d’exposició, si s’escau es presentarà l’expedient al Ple Corporatiu, als
efectes de la seva aprovació provisional, en cas de no presentar-se
reclamacions l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada s’entendrà
definitivament aprovat, sense l’adopció de nou acord, d’acord amb l’article
20.2 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels estudis
d’avaluació de la mobilitat generada.
QUART.- SOL·LICITAR, de manera simultània a la informació pública,
informe a l’organisme de l'autoritat territorial de la mobilitat corresponent,
d’acord amb l’article 20.2 del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de
regulació dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada.
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord al Servei Territorial de la Direcció
General d’Urbanisme de Girona als efectes de la seva publicació en el DOGC
amb tramesa d’expedient electrònic mitjançant les plataformes previstes de
l’EaCat i Alfresco.
CINQUÈ.- NOTIFICAR als interessats per el seu coneixement i efecte.

SISÈ.- FACULTAR l’alcaldia-presidència per a l’adopció de tants actes i
gestions com calguin per a l’execució dels acords anteriors.
SETÈ.- FER CONSTAR que el present acord no esgota la via administrativa i,
per tant, no hi cap la possibilitat d’interposar recurs.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents al Ple (7 regidors).

5.- APROVACIÓ DE LA POSADA A DISPOSICIÓ D’ENSENYAMENT EL
SOLAR DEL PARATGE DE LA VINYA DE L’ABAT PER DESTINAR-LO A
LA CONSTRUCCIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DE LA NOVA
ESCOLA TORRE D’EN REIG.
En relació l’escrit rebut per el Departament d’Ensenyament en data
16/01/2018 amb registre d’entrada número 44 en previsió de poder fer
l’encàrrec de la redacció del projecte per la nova construcció de l’escola
Torre d’en Reig del municipi de Vilabertran i a fi de poder fer l’adequada
posada a disposició del solar destinat a aquest fi, ens demanen la
documentació patrimonial necessària per la qual adjuntem una relació.
Durant mesos l’Ajuntament de Vilabertran ha estat tramitant i gestionant la
documentació necessària per a donar compliment i poder posar a disposició
el solar destinat a la construcció de la nova escola Torre d’en Reig de
Vilabertran.
Per aquests motius, l’Ajuntament de VILABERTRAN acorda:
PRIMER.- Posar a disposició del Departament d’Ensenyament, lliure de
càrregues i servituds, el solar inscrit com a finca registral independent, que
es descriu tot seguit, per destinar-lo a la construcció i posada en
funcionament d’una Escola:
“RÚSTICA.- Peça de terra situada al municipi de VILABERTRAN, Sector de
La Vinya de l'Abat, de superfície cinc mil set-cents vuitanta-un metres
quadrats. Limita: al Nord, amb camí d'accés i la parcel·la catorze del carrer
Figueres, propietat de Roser Torrent Verges; al Sud, amb les parcel·les 214
del polígon 2, propietat d'Abdeslam Saghdani i Fatima Benslaiman; 215 del
mateix polígon, propietat de Josep Puig Pineda i 216 del mateix polígon,
propietat de Jordi Soler Castellà i Carme Duran Bos; a l'Est, amb les

parcel·les 201, 205, 206 i 207 del polígon 2, propietat de Leonor Giró Tura,
Pere Costa Bret, Jortdi Puig Pujol i Eduald Brugat Pairó, respectivament i
amb la finca urbana número 16 del carrer Figueres, propietat de Dolors
Brugat Berenguer; i a l'Oest, amb el mateix camí d'accés i a més amb la
parcel·la 215 del mateix polígon, propietat de Josep Puig Pineda”.
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’Ajuntament de Vilabertran, en el
Registre de la Propietat de Figueres, al tom 3822, llibre 42, foli 170, finca
1614, inscripció 1ª.
La seva referència cadastral és: 17228A002002980000JP

SEGON.- QUALIFICAR el bé com a patrimonial, bé adequat per a l’ús docent
i que s’està tramitant l’execució per tal que aquesta bé compti amb
abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia
eléctrica amb la potencia suficient per a l’execució de l’obra i el posterior
correcte funcionament del centre; així com facilitar l’accés rodat, la via que
dona davant del solar té pavimentada la calçada i encintades les voreres.
TERCER.- COMPROMETRE’S a l’eliminació de qualsevol obstacle que
impedeixi la normal execució de les obres.
QUART.- Tant el solar com la construcció que es faci al seu damunt, seran
propietat del municipi, quedaran afectats a ús públic educatiu i anirà a
càrrec
de
l’Ajuntament
la
conservació,
manteniment,
neteja,
subministraments i vigilància.
L’Ajuntament, no podrà destinar ni el solar ni la construcció realitzada, a
una finalitat diferent a la que es objecte de la posada a disposició, sense
l’autorització prèvia del Departament d’Ensenyament, d’acord amb el
corresponent expedient administratiu d’autorització prèvia a la desafectació.
CINQUÈ.- L’ús del centre i de les seves instal·lacions fora de l’horari escolar,
es regirà per la normativa vigent.
SISÈ.- FACULTAR al senyor Martí Armadà i Pujol, Alcalde-President de
l’Ajuntament de Vilabertran per a la signatura de la documentació que sigui
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord.
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents al Ple (7 regidors).

6.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS
DE CATALUNYA I DELS SEUS REPRESENTANTS ELECTES

El Sr. Alcalde presenta al Ple la moció presentada pel grup d’ERC-AM al
registre d’entrada número 99 de data 24/01/2018:
“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. 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 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 democracia”.
Per aquests motius, l’Ajuntament de VILABERTRAN 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, 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).
VOTACIÓ
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per UNANIMITAT dels membres
assistents al Ple (7 regidors).

6 .-ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
7.- PRECS I/O PREGUNTES
No hi ha precs ni preguntes.

I sense cap altre assumpte a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabada la
sessió, essent les 19:45 hores del dia al començament assenyalat,
estenent-se la present acta de la qual, com a Secretària, en dono fe.

L’Alcalde-President,

La Secretària-Interventora,

Martí Armadà i Pujol

Núria Caulas Oliva

