ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DE L’AJUNTAMENT PLE
CELEBRADA EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2014

REGIDORS ASSISTENTS
RUFINO GUIRADO IRUELA
OSCAR IZQUIERDO I FABA
ENCARNA PALLÍ I JUSCAFRESSA
MARTA MARTÍ I PASTÓ
JOAQUIM MONT I SERVIÀ
ANN JANE BRADLEY
ALCALDE-PRESIDENT
VICENÇ CEBRIA I PEIX
SECRETÀRIA
PILAR BLASCO I PRIM

A Vall-llòbrega, essent les14,00 hores del dia 25 de setembre de 2014, sota la
presidència de l’Alcalde i amb l’assistència de la Secretària , es reuneixen, a la Casa
Consistorial, prèvia citació en forma, els regidors que a l’encapçalament s’esmenten a
fi i efecte de celebrar del Ple extraordinari.
1.- APROVACIÓ COMPTES GENERALS 2013
Atès l’expedient d’aprovació de COMPTES GENERALS DE L’AJUNTAMENT
EXERCICI 2013
Atès l’informe emès per la Comissió Especial de Comptes, en el sentit favorable a la
seva aprovació, amb els vots favorables dels grups municipals d’IC,ERC i abstenció de
CIU.
Atès allò que disposa l’article 212 del RDL 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’ha exposat al públic durant el termini de
quinze dies hàbils, durant el quals, i vuit dies més, és el termini a efectes d’al·legacions,
que no s’han presentat.
EL PLE ACORDA:
Primer.- Aprovar els comptes generals de l’Ajuntament de l’exercici de 2013
Segon.- Trametre a la Sindicatura de Comptes la documentació del Compte general
telematicament via EACAT, segons preveu la resolució de 26 d’abril de 2010.
S’aprova amb el vot favorable dels grups de ERC i IC-V i l’abstenció de CIU.
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2. RATIFICACIÓ ACORD JGL13/06/2014 FESTES LOCALS 2015
Atès l’acord adoptat per la Junta el passat 13 de juny,
“4.2. Festes Locals
S’acorda, pel calendari de 2015, aprovar les següents festes locals, que es ratificaran
en el següent Ple:
23 de gener i 21 de setembre.”
El Ple acorda per unanimitat:
RATIFICAR l’acord de la JGL en relació a les festes locals per l’any 2015
3.- RATIFICACIÓ DECRET 30/07/2014 DE CONTRACTACIÓ PERSONA
BRIGADA
Atès que per part de l’Alcaldia en data 30 de juliol de 2014 es dicta l’esmentat i decret
que fou notificat al Consell Comarcal com en anys anteriors
DECRET D’ALCALDIA
 Atesa l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa mixt
Treball i Formació adreçat a persones aturades, prioritàriament de 30 anys o més, que
hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi, i s’obre la convocatòria per a
l’any 2014;


Atès el projecte Millora d’infraestructures i d’espais verds de Vall-llòbrega dins del
Programa integral Baix Empordà Endavant, redactat per l’Àrea de Promoció Econòmica
i Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà, i que tindrà com a àmbit d’actuació
els petits municipis del Baix Empordà;



Atès el que disposa l’apartat d de l’article 2.2 de l’ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol,
és necessari l’acord de l’òrgan de govern competent de l’entitat local, que aprovi la
presentació de la sol·licitud i l’execució del projecte per part del consell comarcal,
indicant al mateix, el nombre de contractes de treball que se sol·liciten;

DECRETO:
Primer. Aprovar el projecte Millora d’infraestructures i d’espais verds de Vall-llòbrega dins del
Programa integral Baix Empordà Endavant, redactat per l’Àrea de Promoció Econòmica i
Turisme del Consell Comarcal del Baix Empordà, i que tindrà com a àmbit d’actuació els petits
municipis del Baix Empordà.
Segon. Aprovar la sol·licitud de la subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya per part del Consell Comarcal del Baix Empordà.
Tercer. Encarregar al Consell Comarcal del Baix Empordà el desenvolupament i l’execució del
projecte Millora d’infraestructures i d’espais verds de Vall-llòbrega dins del Programa integral
Baix Empordà Endavant, que inclou disposar d’una persona per a l’Ajuntament de Vall-llobrega.
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Quart. Sotmetre aquest decret a la ratificació del Ple de la Corporació
Cinquè. Establir que com a tasques a realitzar seran les pròpies de manteniment de vies
públiques, zones verdes i d’equipament, així com espais forestals del municipi.

S’acorda per unanimitat:
RATIFICAR l’esmentat Decret

4. SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA
SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE
2014
Per part de tots els grups polítics es presenta la següent proposta:
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el
nostre futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats
internacionals. Un futur que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions
pròpies avalades per segles i segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la
Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions
catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat
de Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el
setanta-cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va
comportar la supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una
cruel repressió, que va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat
del president Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que
ens va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts
catalans i catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per
demostrar la voluntat majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La
sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble
de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud
del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la
convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les forces polítiques del país.
Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i
aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la rellevància i la
transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries s’ha estès
per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han
exercit de pressió constant per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a
favor de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo
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per tal de recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial
com social i polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al
Govern i al Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de
les catalanes. Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden
girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la
defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català,
moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de
compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i
il·lusionant per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una
nova etapa del país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat
contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni
excepcions, contra la corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social,
econòmic, jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació.
Aquest dret és un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de
les Nacions Unides així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació
ciutadana, després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina.
Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a
la consulta sobre el futur polític de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta
que hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de
forma reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots
els recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i
pacífica.
ACORDS
1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014,
per decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets
democràtics i prendre el compromís de l’Ajuntament de Vall-llobrega amb la
realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines necessàries per
fer-la possible, fent una crida a la participació.
2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la
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materialització de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que és la
Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, aprovada
pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble
català i dels seus representants.
3. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de
Catalunya i als grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per
la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui
ho trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al
president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions
Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la
UE i al president de la Comissió Europea.
Dita proposta s’aprova per unanimitat
5. MOCIÓ A FAVOR D’UN SERVEI SANITARI DIGNE I DE QUALITAT AL
BAIX EMPORDÀ.
Per part de tots els grups polítics es presenta dita moció que s’aprova per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent les setze hores.
Vist i Plau
En dono fe.
L’Alcalde
La secretària

Vicenç Cebrià i Peix

Pilar Blasco Prim
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