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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE TORROELLA DE MONTGRÍ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Núm.: 1/2017
Caràcter: ordinària
Data: 12 de gener de 2017
Convocatòria: primera
Horari: de 20.03 a 21.05
Lloc: auditori de Can Quintana

ASSISTENTS
Sr. Josep Maria Rufí i Pagès, alcalde (ERC-Junts)
Sr. Jordi Colomí i Massanas, primer tinent d’alcalde (UPM)
Sr. Josep Martinoy i Casademont, segon tinent d’alcalde (UPM)
Sra. Sandra Bartomeus i Vicens, tercera tinenta d’alcalde (ERC-Junts)
Sra. Sílvia Comas i Batista, quarta tinenta d’alcalde (L’EST)
Sr. Marc Calvet i Martí, cinquè tinent d’alcalde (ERC-Junts)
Sra. Anna Maria Mercader i Sais, regidora (ERC-Junts)
Sra. Roser Font i Pi, regidora (UPM)
Sra. Alexandra Pibernat i Busquets, regidora (L’EST)
Sr. Jordi Cordon i Pulido, regidor (CiU)
Sra. Núria Bosch i Gelmà, regidora (CiU)
Sr. Francesc Puig i Bagué, regidor (CiU)
Sr. Juan Ramon Aladid Llanas (CiU)
Sr. Robert Huertas Huertas (CUP-PA)
Sr. Carles Ventura i Sánchez, regidor (CUP-PA)
Sr. Gregori Sarquella i Subirós, regidor (COET)
Sra. Gemma Farreró i Pujades, regidora (COET)
Sr. Genís Dalmau i Burgués, president de l’EMD de l’Estartit
Sr. Jordi Estragó i Castelló, interventor accidental
Sr. Pere Serrano i Martín, secretari
Comprovat que el quòrum dels assistents compleix allò que estableix l’article 98.c) 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, el Sr. alcalde obre la sessió, declarada pública, per tractar els
assumptes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria:
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A) Part resolutiva
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió núm. 16/2016, d’1 de desembre.
2. Presa de possessió del càrrec de regidora de la Sra. Anna Maria Mercader i Sais.
Exp. A134.1-1/16 (Secretaria).
3. Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal sobre la protecció, la
tinença responsable i la salut ambiental dels animals. Exp. A131.1-1/16
(Secretaria).
4. Aprovar el document “1r Informe de seguiment del Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible (PAES)”. Exp. B136.1-1/16 (Medi Ambient).
5. Aprovar la moció d’Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar
el contracte de la societat amb la pagesia. Exp. A120.1-21/16 (Secretaria).
6. Aprovar la moció presentada pel grup municipal CUP-PA en defensa de la llibertat
d'expressió i solidaritat amb les independentistes encausades per cremar fotos del
rei. Exp. A120.1-22/16 (Secretaria).
7. Aprovar la moció de Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Baix Ter per a la
regularització de la situació dels ocupants en risc d’exclusió social. Exp. N121.12/16 (Urbanisme).
8. Donar compte de l’aprovació definitiva del Pla de millora urbana del Palau Lo
Mirador. Exp. H106.1-1/16 (Secretaria).
9. Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de
Girona en el marc del recurs contenciós administratiu núm. 304/2015, interposat
per J. D. P. contra aquest Ajuntament. Exp. E106.1-17/15 (Secretaria).
10. Assumptes urgents.
B) Part de control
11. Donar de compte dels decrets de l’Alcaldia i de les regidories delegades del núm.
2551 al núm. 2746, corresponents al període comprès entre el 16 de novembre
de 2016 i el 15 de desembre de 2016.
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12. Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A) PART RESOLUTIVA
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 16/2016, D’1 DE
DESEMBRE
D’acord amb el que disposa l’article 91.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
l’alcalde cedeix la paraula al secretari, que pregunta si algun membre de la Corporació ha de
formular alguna observació a l’acta de la sessió que s’ha distribuït amb la convocatòria.
Sotmesa a votació l’acta de la sessió núm. 16/2016, d’1 de desembre, s'aprova per
unanimitat, sense esmenes.

2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. ANNA MARIA
MERCADER I SAIS. EXP. A134.1-1/16 (SECRETARIA)
El Sr. alcalde cedeix la paraula al Sr. secretari, que exposa que, en la sessió d’1 de
desembre de 2016, el Ple va prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor del Sr.
Jordi Regincós i Isern, regidor del grup municipal ERC-Junts, i que es va sol·licitar a la Junta
Electoral Central l’emissió de la credencial de regidora de la Sra. Anna Maria Mercader i
Sais, la qual va ser rebuda per l’Ajuntament en data 15 de desembre de 2016 (RE núm.
7743). Fa avinent que, seguidament es va demanar a la Sra. Anna Maria Mercader que
presentés la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que
proporcionen o poden proporcionar ingressos econòmics, així com la declaració sobre béns i
drets patrimonials, les quals va presentar a Secretaria en data 5 de gener de 2017. Constata
que, amb el compliment d’aquest requeriment, és procedent la presa de possessió del
càrrec de regidora de la Sra. Anna Maria Mercader i Sais, per la qual cosa ha de procedir al
jurament o promesa del càrrec, d’acord amb el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, pel qual
es determina la fórmula de jurament o promesa per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques.
Seguidament pregunta a la Sra. Anna Maria Mercader i Sais: “Jureu o prometeu per la
vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”, a la qual cosa respon:
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“Sí, per imperatiu legal ho prometo. I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana
anuncio que resto a disposició del Parlament i del president del Govern de la Generalitat de
Catalunya sorgit de les eleccions del 27 de setembre, per exercir l’autodeterminació del
nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure,
sobirà”.
El Sr. secretari confirma que la Sra. Anna Maria Mercader i Sais acaba de prendre
possessió del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i li dóna la
benvinguda.

3. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE
LA PROTECCIÓ, LA TINENÇA RESPONSABLE I LA SALUT AMBIENTAL DELS
ANIMALS. EXP. A131.1-1/16 (SECRETARIA)
A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de
Territori i Sostenibilitat de 5 de gener de 2017, el qual es transcriu íntegrament a
continuació:
«L’Ordenança sobre la protecció, la tinença responsable i la salut ambiental dels animals es
va aprovar definitivament en el Ple de data 4 de novembre de 2010, en el marc del
procediment amb número d’expedient 817/10.
La finalitat d’aquesta norma és regular i refondre tota la normativa sectorial vigent en matèria
de tinença d’animals, gossos perillosos i normes de convivència en relació amb els animals,
i així disposar d’una regulació concreta que tindrà en compte la realitat del nostre municipi
en matèria d’animals.
En el marc de les reunions mantingudes amb el Departament de multes i sancions de l’Àrea
de Gestió i Recaptació de Tributs de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona,
amb la finalitat d’estudiar la viabilitat d’una possible delegació de la potestat sancionadora en
aquesta matèria concreta, s’ha procedit a revisar la norma de referència i s’ha detectat que
és necessari ajustar la norma a la següent normativa sectorial d’aplicació:
-

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local quant a la
qualificació de les infraccions i quantificació de les sancions.
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, regula la tinença d’aquests animals per poder garantir la seguretat dels
ciutadans i les ciutadanes i la d’altres animals.
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Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos.
Decret 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció
dels animals, modificada per la Llei 22/2015, de 29 de juliol, de modificació de l’article
6 del text refós de la Llei de protecció dels animals.

Per altra banda, també s’ha considerat procedent regular les condicions per atorgar
autoritzacions municipals per alimentar gats de carrer i, així, fer front a la problemàtica que
ens trobem en relació amb l’existència de colònies descontrolades de gats que hi ha en el
nostre municipi.
La finalitat d’aquesta regulació és controlar els punts on es pot alimentar aquests animals i
tenir identificades les persones alimentadores i responsables de cada colònia.
Vist l’informe emès pel personal tècnic de l’Àrea de Medi Ambient.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER. Aprovar provisionalment la modificació dels articles següents de l’Ordenança
sobre la protecció, la tinença responsable i la salut ambiental dels animals, els quals tindran
el redactat següent:
1. Nou redactat dels articles 3.1 i 3.3, quedant de la següent manera:
Article 3. Àmbit d’aplicació
3.1. Els animals a què fa referència aquesta ordenança són els animals domèstics de
companyia, els salvatges anàlegs a domèstics, els animals salvatges urbans i ensalvatgits
del terme municipal.
3.3. Queden exclosos d’aquesta ordenança i condicionats a la normativa específica vigent
els animals de la fauna salvatge i els animals que es crien per a la producció de carn en el
marc d’una activitat econòmica tipificada.
2. Es deroga l’article 11.4 de l’Ordenança.
3. Afegir un nou Títol VII que reguli les condicions per atorgar autoritzacions per
alimentar gats al carrer, que queda redactat de la següent manera:
TITOL VII CONDICIONS PER
ALIMENTAR GATS DE CARRER
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Article 33. Autorització municipal
La concessió de les autoritzacions per alimentar gats de carrer suposarà el compliment de
totes les condicions que seguidament es detallen.
L’autorització serà concedida per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, o bé per l’Entitat
Municipal Descentralitzada de l’Estartit, en funció de la ubicació i localització de la colònia de
gats.
L’autorització concedida podrà ser revocada, sense dret a indemnització, per raons d’interès
públic o per incompliment dels criteris o condicions imposats en la mateixa, sense perjudici
de la sanció que correspongui a aquest incompliment.
L’incompliment d’una o vàries de les següents condicions també serà motiu per a la no
concessió de l’autorització.
Article 34. Sol·licitud
El tràmit administratiu per demanar l’autorització per alimentar gats de carrer s’iniciarà
mitjançant sol·licitud al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí o
de l’EMD. A la sol·licitud s’ha de fer constar la/les colònia/es de gats de carrer de les quals la
persona sol·licitant es fa responsable. En la sol·licitud hi haurà de constar la ubicació de
la/les colònies, el nombre de gats que integren la colònia i el nombre de gats de la colònia
que estan esterilitzats.
Article 35. Responsabilitat i manteniment de la colònia de gats
1. Tota persona autoritzada per alimentar els gats de carrer és a la vegada responsable de
la/les colònia/es de les quals es fa càrrec, ja sigui de manera individual o col·laborant en el
seu manteniment amb d’altres persones autoritzades. L’autorització només serà concedida a
persones físiques majors de 16 anys i tindrà una durada màxima de 5 anys.
2. El manteniment d’una colònia de gats de carrer implica la col·laboració amb
l'administració pel que fa a la gestió de la població i el control sanitari de la colònia.
Concretament, els responsables de cada colònia, han de col·laborar en les tasques de
captura dels animals, dins el programa d'esterilitzacions anual i rotatori que duu a terme
l'Ajuntament i/o una entitat protectora dels animals legalment constituïda; així com en
l'elaboració d'un cens anual de la colònia. Les esterilitzacions comportaran, en tots els
casos, el marcatge dels animals (tall a l'orella).
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L’objectiu fonamental d’una colònia autoritzada és l’esterilització de tots els gats que
l’integren.
Article 36. Tipus d’aliment i mètode d’alimentació
1. El tipus de menjar per alimentar els animals serà exclusivament menjar sec (pinso) per a
gats. En cap cas es poden fer servir restes de menjar per alimentar els gats. Per a
l’abeurament dels animals només es farà servir aigua, que es canviarà com a mínim un cop
cada dos dies. Aquesta mesura té com a objectiu preservar la salut dels animals i evitar la
proliferació del mosquit tigre.
2. Mai no es posarà el menjar dels animals directament sobre el terra, ni s’utilitzaran safates
o d’altres estris que es deixin a les voreres, calçades, etc.
3.L’Ajuntament indicarà la ubicació de les menjadores, les quals estaran suspeses del terra i
permetran dosificar el menar. Mai es donarà menjar als animals a l’interior, o a menys de
500 metres, dels centres escolars o de zones de concentració de persones.
4. Els responsables de les colònies han de mantenir i preservar la higiene i neteja dels llocs
d’alimentació.
Article 37. Comunicació a l’Ajuntament
Les persones amb autorització municipal per alimentar els gats de carrer hauran de
comunicar cada 6 mesos a l’Àrea de Medi Ambient i Salut de l’Ajuntament el nombre de gats
que tenen a la colònia i quants d’aquests estan esterilitzats .
4. Afegir Títol VIII del règim sancionador, que queda redactat de la següent manera:
Títol VIII RÈGIM SANCIONADOR
Capítol Primer- règim sancionador
Secció 1a. Disposicions generals
Article 38. Infraccions i sancions
1. Constitueixen infraccions administratives les accions i omissions tipificades en aquesta
ordenança. També tenen la consideració d'infraccions administratives totes aquelles
vulneracions de les disposicions en matèria de protecció i tinença d'animals, protecció de la
salut pública i qualsevol altra que pugui ser d'aplicació, sens perjudici de les especificacions
que sobre les mateixes pugui contemplar aquesta ordenança.
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2. Les infraccions administratives seran sancionades segons el que disposa la normativa
esmentada a l'apartat anterior, sens perjudici de les especificacions de les infraccions i de
les graduacions de les sancions establertes en aquesta ordenança per a una més correcta
identificació de les infraccions i una més precisa determinació de les sancions.

Secció 2a. Protecció dels animals
Article 39. Infraccions
1. D'acord amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de protecció dels animals, constitueixen infraccions administratives en matèria de
protecció d'animals les tipificades en aquesta Llei, i en particular les especificades en els
apartats següents:
2. Són infraccions molt greus:
a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus per
a la salut.
b) Sacrificar gats i gossos fora dels casos previstos expressament per la Llei de protecció
dels animals o altres que així ho estableixin.
c) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys
greus.
d) Capturar gossos i gats ensalvatgits amb l'ús d'armes de foc sense l'autorització
corresponent del Departament de Medi Ambient.
e) No evitar la fugida d'animals d'espècies de fauna salvatge no autòctona, d’animals de
companyia exòtics o d'espècies híbrides, de manera que pugui comportar una alteració
ecològica greu.
f) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control
veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per aquesta Llei.
g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar en aquest
tipus d'actes.
h) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des
del punt de vista higiènico-sanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt greus.
i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició
pública d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de la fauna autòctona i de la
no autòctona declarades altament protegides o en perill d'extinció per tractats i convenis
internacionals vigents a l'Estat espanyol.
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j) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició
pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex de la Llei 22/2003,
amb les categories A i B, i també de parts, d'ous i de cries d'aquests exemplars.
k) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.
3. Són infraccions greus:
a) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des
del punt de vista higiènico-sanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per a
la salut.
b) No aplicar als animals les vacunacions i els tractaments obligatoris.
c) Incomplir les condicions i requisits dels nuclis zoològics establerts a la Llei 22/2003.
d) Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen autoritzat.
e) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria, si aquests no han estat declarats
nuclis zoològics.
f) Anul·lar el sistema d'identificació sense prescripció ni control veterinaris.
g) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària s'estableixi o
exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals salvatges pertanyents a espècies
de comerç permès que, per llurs característiques, puguin causar danys a les persones, als
béns i al medi ambient.
h) Fer tir al colom.
i) Incomplir l'obligació de vendre animals desparasitats i lliures de totes les malalties a què
es refereix la legislació relativa a protecció dels animals.
j) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals.
k) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporten conseqüències greus per a la
salut.
l) Fer matances públiques d'animals.
m) Instal·lar atraccions firals de cavallets en què s'utilitzin animals.
n) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.
o) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
p) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, la taxidèrmia i
l'exhibició pública d'animals d’espècies en les que no sigui permès per la normativa relativa
a la protecció dels animals.
q) La manca d'inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.
r) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d'instal·lacions
que allotgin animals.
s) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut.
t) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a
l'animal.
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u) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge en què la caça està
prohibida i en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel Departament de
Medi Ambient.
v) Incomplir les obligacions establertes per la legislació vigent per tal de procurar el benestar
dels animals emprats en curses una vegada finalitzada llur participació en aquestes.
w) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes dels animals que no estan
identificats i enregistrats en el Registre d'Animals de Competició.
x) Posseir o utilitzar arts de caça o captures prohibides, o comerciar amb elles,
especificades a l’annex 3 del Reial Decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es
declaren espècies de caça i pesca i s’estableixen les normes per a la seva protecció, o bé
en la norma que ho substitueixi, llevat d’aquells casos reglamentats o autoritzats.
y) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any.
z) Incomplir l’obligació d’esterilitzar els animals de companyia en els supòsits determinats
legalment.
aa) El sacrifici domèstic privat d’animals per a autoconsum sense autorització de l’autoritat
competent, excepte aviram i conills.
4. Són infraccions lleus:
a) Tenir en possessió un gos, un gat o una fura no inscrits en el registre censal o tenir altres
animals que s'han de registrar obligatòriament.
b) No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar o tractar
obligatòriament, d'acord amb el que estableix aquesta Llei.
c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones
incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.
d) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa.
e) Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per la Llei de protecció dels
animals.
f) No dur identificats els gats, els gossos i els altres animals que s'hagin d'identificar d'acord
amb el reglament, o incomplir els requisits establerts per aquesta Llei i la normativa que la
desenvolupa amb relació a aquesta identificació.
g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat
corresponent al curs de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut oficialment.
h) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals, sense
l'autorització administrativa prèvia.
i) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions d'animals
vertebrats.
j) No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics.
k) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial o diligència per l'administració competent
establert per als nuclis zoològics.
l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.
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m) Tenir espècies incloses a l’annex del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, en la
categoria D, així com parts, ous, cries o productes obtinguts a partir d’aquests exemplars,
llevats dels casos reglamentat o autoritzats.
n) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de fauna
vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.
o) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.
p) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista de llur benestar,
si no els comporta un risc greu per a la salut.
q) No evitar la fugida d'animals.
r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
s) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
t) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això no
els causa perjudicis greus.
u) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables
sense la inclusió del número de registre del nucli zoològic.
v) No comunicar la desaparició d’un animal de companyia en el termini de 48 hores.
w) Qualsevol altra infracció de les disposicions del Decret legislatiu 2/2008 o de la normativa
que la desenvolupi que no hagi estat tipificada de greu o molt greu.
Article 40. Sancions
1. D'acord amb el decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de protecció dels animals, les infraccions en aquesta matèria es sancionaran amb
multes de les quanties següents:
a) Les infraccions molt greus, de 2.001,00 EUR fins a 20.000,00 EUR.
b) Les infraccions greus, de 401,00 EUR fins a 2.000,00 EUR.
c) Les infraccions lleus, de 100,00 EUR fins a 400,00 EUR.
2. En la imposició de multes, a banda dels elements de graduació que s'estableixen amb
caràcter general en aquesta Ordenança, seran d'aplicació els continguts a l'article 46.2 del
Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril.
3. Existeix reincidència si en el moment que es comet la infracció no ha transcorregut un any
des de la imposició per resolució ferma d’una alta sanció amb motiu d’una infracció de la
mateixa qualificació. Si s’aprecia la reincidència, la quantia de les sancions es pot
incrementar fins el doble de l’import màxim de la sanció corresponen a la infracció comesa,
sense excedir en cap cas del límit més alt per al fixat per a la infracció molt greu.
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4. La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció, sens
perjudici de l'aplicació del comís preventiu que es pot determinar a criteri de l'autoritat.
Article 41. Mesures de caràcter alternatiu
1. En el cas de comissió, per primera vegada, d’infraccions de caràcter lleu, es poden dur a
terme actuacions d’educació ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic en benefici
amb la comunitat relacionades amb la protecció dels animals, o d’advertència, sense que
s’hagi d’iniciar el procediment sancionador, llevat de les infraccions comeses en matèria de
fauna autòctona, en les que sempre s’ha d’iniciar l’expedient sancionador corresponent.
2. Aquesta possibilitat d’establir mesures de caràcter alternatiu es podrà estendre a
infraccions de major gravetat, així com a infraccions previstes a la present ordenança que no
es corresponguin a la protecció dels animals, d’acord amb el desplegament que es realitzi
amb norma de rang de llei o de reglament de desenvolupament.
Article 42. Multes coercitives
1. Si la persona obligada no compleix les obligacions establertes, l’autoritat competent la pot
requerir per tal que, en un termini suficient, les compleixi, amb l’advertència que, en el cas
contrari, se li imposarà una multa coercitiva amb assenyalament de la quantia, si procedeix, i
fins a un màxim de 500 euros, sense prejudici de les sancions aplicables.
2. En cas d’incompliment, l’autoritat competent pot dur a terme requeriments successius de
fins un màxim de tres. En cada requeriment, la multa coercitiva pot ser incrementada un
20% respecte a la multa acordada en el requeriment anterior.
3. Els terminis concedits han de ser suficients per poder dur a terme la mesura de la què es
tracti per evitar danys que es puguin produir si no s’adopta la mesura en el temps
corresponent.
Secció 3a. Gossos potencialment perillosos
Article 43. Infraccions
1. D'acord amb les lleis 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, i la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d'animals potencialment perillosos, constitueixen infraccions administratives en
matèria d'animals potencialment perillosos les tipificades en aquestes lleis i, en particular, les
especificades en els següents apartats:
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2. Són infraccions molt greus:
a) Realitzar activitats d'ensinistrament d'atac no autoritzades.
b) Participar en la realització de baralles de gossos.
c) L’organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d’animals
potencialment perillosos, o la seva participació en els mateixos, destinats a demostrar
l’agressivitat dels animals.
d) Abandonar una animal potencialment perillós, la qual cosa succeeix quan l'animal no va
acompanyat de cap persona amb independència de què dugui o no la identificació.
e) Tenir gossos potencialment perillosos sense disposar de llicència.
f) Vendre o transmetre animals potencialment perillosos a qui no tingui llicència.
3. Són infraccions greus:
a) No acomplir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que acullin
gossos potencialment perillosos.
b) No contractar una assegurança de responsabilitat civil.
c) Realitzar activitats d'ensinistrament sense acreditació professional de caràcter oficial.
d) No dur a terme el test de comportament dels gossos progenitors en els centres de cria.
e) Portar els gossos deslligats i sense morrió en les vies públiques i en les parts comunes
dels immobles col·lectius, així com també en llocs i espais públics en general.
f) Adquisició d'un gos potencialment perillós per part de menors d'edat o persones privades
per a la seva tinença per via judicial o governativa.
g) Deixar deslligat un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.
h) Incomplir l'obligació d'identificar a l'animal.
i) El transport d'animals potencialment perillosos incomplint els requisits normatius de
seguretat.
j) La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida per les
autoritats competents pels seus agents, així com també el subministrament d'informació
inexacta o falsa.
k) Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o sense subjecció.
4. Són infraccions lleus:
a) No inscriure el gos en el Registre específic.
b) No senyalitzar les instal·lacions que acullin gossos potencialment perillosos.
c) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics sense que la persona
que els condueixi i controli dugui el document identificatiu, o bé la llicència municipal i la
certificació acreditativa de la inscripció registral.
d) Tenir més d'un gos potencialment perillós per persona a les vies i espais públics.

Pàgina 13 de 35

Entitat:
Interessat:
Adreça:

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Expedient:
Àrea:
Acta Ple:

A115.2-1/2017
Secretaria
2017/1

e) Tenir gossos potencialment perillosos a les vies i als espais públics amb una subjecció de
longitud superior a 2 metres o la no utilització d'un morrió homologat o adequat a la seva
raça.
f) No comunicar al registre municipal la venda, traspàs, donació, furt o mort o pèrdua de
l'animal.
g) Incomplir qualsevulla de les obligacions sobre gossos potencialment perillosos previstos
en aquesta ordenança no tipificats com a greu o molt greu.
h) Conduir gossos potencialment perillosos a les vies i espais públics els menors de divuit
anys.
i) Conduir més d’un gos potencialment perillós per persona a les vies i espais públics,
excepte els gossos que s’utilitzen durant l’activitat cinegètica, la conducció dels quals es
regeix per la legislació sectorial vigent.
Article 44. Sancions
1. D'acord amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, i la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d'animals potencialment perillosos, les infraccions en matèria d'animals
potencialment perillosos es sancionaran amb multes de les quantitats següents:
2. Infraccions molt greus:
a) Les infraccions molt greus tipificades en els apartats a) i b) de l'article 38.2 entre
1.502,53 EUR i 30.050,61 EUR.
b) Les infraccions molt greus tipificades en els apartats c) a f) de l'article 38.2 entre
2.404,06 EUR i 15.025,30 EUR.
3. Infraccions greus:
a) Les infraccions greus tipificades en els apartats a) a f) de l'article 38.3 entre 150,25
EUR i 1.502,53 EUR.
b) Les infraccions greus tipificades en els apartats g) a k) de l'article 38.3 entre 300,52 i
2.404,05 EUR.
4. Infraccions lleus:
a) Les infraccions lleus tipificades en els apartats a) i b) de l'article 38.4 entre 60,10
EUR i 150,25 EUR.
b) Les infraccions lleus tipificades en els apartats c) a g) de l'article 38.4 entre 150,25
EUR i 300,51 EUR.
5. Les infraccions administratives molt greus i greus en matèria d'animals potencialment
perillosos tipificades als apartats a), c), d), e), f) de l'article 38.2 i c) e), g), h), i i) de l'article
38.3 podran portar aparellades com a sancions accessòries, la confiscació, el comís,
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l'esterilització o el sacrifici dels animals potencialment perillosos, la clausura de l'establiment
i la suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença de gossos perillosos o del
certificat de capacitació de l'ensinistrador. La imposició de la resta de sancions pot
comportar el comís de l'animal objecte d'infracció. Amb caràcter excepcional, aquestes
mesures també es podran adoptar com a conseqüència de la infracció administrativa lleu
prevista a l’article 38.4.a).
6. La competència per imposar aquestes sancions correspon als alcaldes, per a la comissió
de les infraccions de caràcter lleu i al Ple de l'Ajuntament per la comissió d'infraccions de
caràcter greu i molt greu, d'acord amb els articles 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos i 13.7 de la llei 50/1999, de 23 de
desembre sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
7. Per a la graduació de la sanció, a banda dels elements de graduació que s'estableixen
amb caràcter general en aquesta ordenança, s'han de tenir en compte els següents criteris:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció.
b) L'ànim de lucre il·lícit i el benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o reincidència en la comissió de les infraccions.
8. Es consideren responsables de les infraccions aquells que per acció o omissió hagin
participat en la comissió de les mateixes, al propietari o posseïdor de l’animal, o en el seu
cas, al titular de l’establiment, local o mitjà de transport en el qual es produeixen els fets, i en
aquest darrer cas, a més, l’encarregat del transport.
9. En els supòsits en els que les infraccions poguessin ser constitutives de delicte o de falta,
l’autoritzat competent podrà acordar el decomís de l’animal fins que l’autoritat judicial
proveeixi sobre el mateix, havent de donar trasllat immediat dels fets a l’òrgan jurisdiccional
competent.
Secció 4a. Sanitat
Article 45. Infraccions
1. D'acord amb la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya, constitueixen
infraccions administratives en matèria de sanitat les conductes tipificades en aquesta llei i en
la resta de la legislació sectorial que comportin un risc per a l salut derivat de les actuacions
relacionades amb l’objecte d’aquesta ordenança. En particular, les especificades en els
següents apartats:
2. Són infraccions greus:
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a) La presència d'animals en els locals destinats a la fabricació, elaboració,
emmagatzematge o transport d’aliments.
b) Incomplir les obligacions de les persones propietàries o posseïdores d'animals domèstics
quan hagin causat lesions a persones o altres animals.
3. Són infraccions lleus:
a) La presència d'animals a les piscines públiques, llevat dels gossos d’assistència i dels de
seguretat.
b) Permetre l'entrada d'animals als establiments de concurrència pública quan estigui
prohibit per aquesta ordenança.
c) La negativa per part dels veterinaris de la ciutat a col·laborar amb l’Ajuntament de
Manresa en aquells casos en els quals hi hagi el deure d’informació o col·laboració.
Article 46. Sancions
1. D'acord amb la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública de Catalunya, les
infraccions en matèria de sanitat es sancionaran amb multes de les quanties següents:
a) Les infraccions greus, entre 3.001,00 i 60.000,00 EUR.
b) Les infraccions lleus, fins a 3.000,00 EUR.
2. La competència per imposar aquestes sancions correspon a l'alcalde, sens perjudici de
les delegacions que pugui formular.
Article 47. Multes coercitives
Si la persona obligada no compleix les obligacions establertes per aquesta llei, l’autoritat
competent la pot requerir per tal que, en un termini suficient, les compleixi, advertint que, en
el cas contrari, se li imposarà una multa coercitiva amb assenyalament de la quantia, si
procedeix, i fins a un màxim de 6.000 euros, sense prejudici de les sancions aplicables.
En cas d’incompliment, l’autoritat competent pot dur a terme requeriments successius de fins
un màxim de tres. En cada requeriment, la multa coercitiva pot ser incrementada un 20%
respecte a la multa acordada en el requeriment anterior.
Els terminis concedits han de ser suficients per poder dur a terme la mesura de la què es
tracti per evitar danys que es puguin produir si no s’adopta la mesura en el temps
corresponent.
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Secció 5a. Altres infraccions i sancions
Article 48. Infraccions
1. D'acord amb la present Ordenança, són infraccions en matèria de protecció, tinença i
venda d'animals les que es tipifiquen en els següents apartats:
2. Són infraccions greus:
a) Permetre als animals domèstics dipositar les seves deposicions i les seves miccions en
els parcs i jardins d'ús per als infants.
b) Tenir animals salvatges en captivitat sense sotmetre's a la comunicació prèvia o al control
periòdic.
c) Oferir o vendre els animals fora dels establiments de venda d'animals, llevat de les
transaccions entre les persones particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no
tinguin afany de lucre i garanteixin el benestar de l'animal, estiguin identificats i es
compleixin els requisits establerts per la llei.
d) Permetre als animals domèstics efectuar les seves miccions en les façanes dels edificis i
en el mobiliari urbà.
e) No recollir immediatament les deposicions fecals dels animals domèstics a les vies i als
espais públics o no procedir a la neteja dels elements afectats per les deposicions.
f) Ensinistrar a la via pública animals de companyia per a activitats d'atac, defensa, guarda i
similars.
g) Exhibir amb finalitats lucratives, vendre o intercanviar animals a la via pública.
h) Tenir animals de companyia a la via i als espais públics sense estar lligats per mitjà d'un
collar i una corretja o cadena.
3. Són infraccions lleus:
a) Incomplir les condicions de la tinença de gossos a la via i als espais públics, no tipificat
expressament en altres articles de la present ordenança.
b) Donar menjar als animals contravenint allò que disposa d’aquesta ordenança.
c) Pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cants, sons o altres sorolls dels animals domèstics.
d) Tindran la consideració d'infraccions administratives de caràcter lleu, l'incompliment de
qualsevol de les obligacions establertes a la present ordenança, no tipificades expressament
en aquest títol.
e) Permetre la micció i/o defecació dels animals en balcons, produint afectacions a tercers.
f) Mantenir els animals lligats durant el major part del temps o limitar-los, de forma duradora,
el moviment necessari.
g) No respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius col·locats en el
municipi.
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h) Tenir animals sense autorització municipal o sense haver fet la comunicació
administrativa municipal en els casos en què sigui obligatòria.
i) No aplicar mesures dissuasives o correctores adients als immobles a fi d’evitar l’estada i la
cria dels animals salvatges urbans.
j) No aportar els certificats veterinaris oportuns quan així ho requereixi l’Ajuntament.
k) Alimentar qualsevol tipus d’animal a les vies, espais públics o rius, tret dels casos
permesos en aquesta ordenança.
l) Alimentar gats de carrer sense disposar de la corresponent autorització municipal.
m) Alimentar gats de carrer sense complir amb les condicions regulades en aquesta norma.
n) Estar en possessió d’un animal molest d’acord amb l’article 23 d’aquesta Ordenança.

Article 49. Sancions
1. Les infraccions previstes a l’article anterior se sancionaran per l'Ajuntament amb multes
de les següents quanties:
a) Les infraccions greus, entre 300,01 i 600,00 EUR.
b) Les infraccions lleus, entre 150,00 i 300,00 EUR.
2. La competència per imposar aquestes sancions correspon a l'alcalde, sens perjudici de
les delegacions que pugui formular.
3. Les persones denunciades poden assumir la seva culpabilitat i manifestar la seva
conformitat mitjançant el pagament, dins dels 3 dies hàbils posteriors a la denúncia o
notificació de la incoació de l’expedient sancionador, amb una reducció de la sanció del 50%
del seu import mínim i aquest pagament comportarà la terminació del procediment.
Secció 6a. Disposicions comunes
Article 50. Graduació de les sancions
1. A banda de les graduacions específiques que es puguin preveure en aquesta ordenança,
les sancions s'imposaran d'acord amb els següents criteris de graduació:
a) La gravetat de la infracció.
b) L'existència d'intencionalitat.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, entenent-se aquesta quan s'ha comès en el termini d'un any més d'una
infracció d'aquesta ordenança i ha estat declarat per resolució ferma.
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e) La reiteració, entenent-se quan el procediment sancionador s'ha incoat per més d'un acte
o omissió tipificats com infraccions per aquesta ordenança, quan s'estan instruint altres
procediments sancionadors o quan el responsable ja ha estat sancionat per infraccions
d'aquesta ordenança.
2. En la fixació de la sanció de multa es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la
infracció no resulti més beneficiosa per l'infractor que el compliment de les normes
infringides.
Article 51. Responsabilitat de les infraccions
En el cas que no sigui possible determinar el grau de participació de les diferents persones
que han intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat serà solidària.
Article 52. Acumulació de sancions
Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les qual hi hagi relació
de causa a efecte, s'imposarà només la sanció que resulti més elevada.
Article 53. Procediment sancionador
1. Per tot allò no previst en aquest capítol sobre règim sancionador serà d'aplicació el Decret
278/1993, de 9 de novembre, sens perjudici d'allò que es pugui establir a les normatives
sectorials aplicables en matèria de prescripció de les infraccions i sancions.
2. Quan la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per l'Administració de
l'Ajuntament contingui una sanció que, per la quantia de la multa o pel seu caràcter, no sigui
de competència municipal, l'alcalde elevarà expedient a l'òrgan de l'Administració de la
Generalitat que sigui competent per imposar la sanció que es proposa, d'acord amb la
legislació sectorial aplicable.
3. L'alcalde podrà delegar les seves competències d'acord amb la legislació sobre règim
local vigent.
Article 54. Comís dels animals
1. L’Ajuntament pot comissar de forma immediata els animals, sempre que hi hagi indicis
raonables d’infracció de la Llei de protecció dels animals o de les normatives que la
desenvolupen.
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2. Si el dipòsit perllongat dels animals procedents de decomís pot ser perillós per a la seva
supervivència o els pot comportar sofriments innecessaris, l’Ajuntament podrà decidir el
destí final de l’animal.
3. Quan finalitzin les circumstàncies que han determinat el comís, en el cas que la persona
sigui sancionada, s’haurà de determinar el destí de l’animal.
4. Les despeses ocasionades pel comís aniran a càrrec de la persona causant de les
circumstàncies que l’han determinat.
També, es proposa la modificació de la disposició final primera, que quedarà redactada de la
següent manera:

Disposicions finals
Primera. L’import de les multes establertes en aquesta ordenança s’actualitzarà anualment
en funció de l’índex de preus de consum publicat per l’Institut Català d’Estadística, prèvia
aprovació dels òrgans de govern competents de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.
SEGON. Sotmetre a informació pública aquest expedient i el text de l’Ordenança mitjançant
la inserció d’anuncis en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat, a un
dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació durant un
termini de 30 dies, per a la formulació de reclamacions, suggeriments i al·legacions. El text
íntegre de l’Ordenança es podrà consultar a la seu electrònica municipal. El termini
d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions
esmentades.
TERCER. Determinar que si no es presenta cap al·legació, reclamació o suggeriment durant
el termini d’informació pública, esdevindrà definitiva l’aprovació de les modificacions
d’aquesta Ordenança sense necessitat d’acord exprés, i es trametrà còpia íntegra i fefaent,
juntament amb l’acord o declaració de l’aprovació definitiva a l’Administració de l’Estat
(Subdelegació del Govern a Girona) i a la Generalitat de Catalunya (Departament de Medi
Ambient). També es procedirà a la publicació íntegra del document en el BOP, un cop hagi
transcorregut el termini de 15 dies previst a l’art. 65.2 LRBRL, i a la seu electrònica
municipal, i anunciar al DOGC l’aprovació, incloent la referència del BOP en què s’hagi
publicat íntegrament».
Intervencions
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Sr. Ventura: valorem positivament la nova regulació. Creiem que es regula millor el règim
d’alimentació i cal que hi hagi molta pedagogia per aplicar aquesta nova regulació del règim
d’alimentació dels animals. Caldrà vetllar pel seu compliment.
Sr. Cordon: En el punt anterior, donem la benvinguda a la regidora Sra. Mercader.
En aquest punt, dir que tal i com es presenta aquesta modificació de l’ordenança, se’ns
generen dubtes, i esperant l’aprovació definitiva, el nostre vot serà en contra.
Sra. Bartomeus: la modificació de l’ordenança es fa en dos sentits: la delegació de la
potestat sancionadora; i per altra banda, regular millor l’alimentació dels gats del carrer.
Veurem com funciona la nova regulació. És una regulació que ja es troba en altres pobles, i
posarem inicialment 20 punts d’alimentació i s’ha de fer molta pedagogia, sobretot pels
alimentadors de carrer. Ja n’estem fent a través de les entitats del municipi i serà una prova
pilot de si funcionen aquests 20 punts.
Votació: la proposta s’aprova per majoria absoluta, d’acord amb el resultat següent:
Vots a favor:
- ERC-Junts (Sr. Josep M. Rufí, Sra. Sandra Bartomeus, Sr. Marc Calvet i Sra. Anna
M. Mercader).
- UPM (Sr. Jordi Colomí, Sr. Josep Martinoy i Sra. Roser Font).
- L’EST (Sra. Sílvia Comas i Sra. Sandra Pibernat).
- CUP-PA (Sr. Robert Huertas i Sr. Carles Ventura).
Vots en contra:
- CIU (Sr. Jordi Cordon, Sra. Núria Bosch, Sr. Francesc Puig i Sr. Juan Ramon
Aladid).
Abstencions
- COET (Sr. Gregori Sarquella i Sra. Gemma Farreró).

4. APROVAR EL DOCUMENT “1r INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ PER A
L’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES)”. EXP. B136.1-1/16 (MEDI AMBIENT)
A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de
Territori i Sostenibilitat de 5 de gener de 2017, el qual es transcriu íntegrament a
continuació:
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«Torroella de Montgrí es va adherir al Pacte d’Alcaldes el 2 de febrer del 2012. En mesos
posteriors l’Ajuntament va encarregar la redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible
(PAES) que va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 12 de desembre de
2013.
Més enllà de la redacció i aprovació del PAES, i en relació amb l’adhesió al Pacte
d’Alcaldes, Torroella de Montgrí també es va comprometre a elaborar periòdicament
informes de seguiment: un cada dos anys que indiqués el grau d’implantació del PAES i un
altre cada quatre anys que a més inclogués un inventari d’emissions actualitzat.
Aquest darrer informe es va encarregar a l’ambientòloga Xènia Illas, que l’ha elaborat durant
la tardor de 2016 i entregat el dia 17 de novembre. Aquest document, complementari del
mateix Pla d’Acció, ha de seguir el tràmit d’aprovació per ple per poder ser remés a la
l’Oficina del Pacte d’Alcaldes per a l’Energia Sostenible de la Comissió Europea, perquè
sigui registrat.
Vist que el contingut de l’Informe de seguiment del PAES elaborat per l’ambientòloga Xènia
Illas conté la informació necessària els aclariments i modificacions requerits per l’Àrea de
Medi Ambient durant el seu període de redacció.
Vist l’informe de l’Àrea de Medi Ambient, de data 22 de novembre de 2016.
Per tot això exposat, aquesta Comissió proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r. L’aprovació del document 1r. Informe de seguiment del PAES, redactat per
l’ambientòloga Xènia Illas.
2n. La remissió d’aquest document i de l’acord d’aprovació a la Comissió Europea».
Intervencions
Sra. Bartomeus: això és per l’adhesió al Pacte d’Alcaldes, amb l’objectiu de reduir
emissions. És la fotografia que tenim de finals de l’any 2016 i s’ha implantat un 61% de les
accions previstes, i el percentatge d’estalvi previst és de més del 80%. La conclusió és que
aquest Ajuntament té un alt grau d’implicació en el medi ambient.
Votació: la proposta queda aprovada per unanimitat.
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5. APROVAR LA MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA
NECESSITAT DE RENOVAR EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA.
EXP. A120.1-21/16 (SECRETARIA)
A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa
d’Administració i Serveis Generals de 5 de gener de 2017, el qual es transcriu íntegrament a
continuació:
«En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser La
Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a objectiu, és
necessari renovar el contracte de la societat amb la pagesia a tots els nivells, és per això
que el darrer Consell Nacional d’Unió de Pagesos va aprovar organitzar una marxa pagesa
que conflueixi en una concentració a Barcelona i també va aprovar el següent manifest que
es transcriu literalment:
MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat compromesa
amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de Catalunya. Avui, en
l’actual conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la necessitat de renovar el
contracte de la societat amb el camp, de tal manera que la Catalunya pagesa sigui
incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al
camp català organitza la primera marxa pagesa a Barcelona per la dignitat el 28 de gener.
Resumim en sis eixos els reptes als qual cal fer front perquè el camp català contribueixi
adequadament al benestar de la societat catalana.
• Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i
forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho
hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això, considerem que s’han
d’incorporar al seu text fonamental les funcions del sector:
a) L’abastament segur d’aliments a la població.
b) La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural.
c) L’ocupació equilibrada del territori.
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís del
sector agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi hagi, que
la prevista a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector l’aportació a la
societat d’un conjunt de béns públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment.
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Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la producció de la Unió Europea i
que la resta de competidors mundials no han de respectar, ja que només han de complir la
normativa concordant amb les regles de l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el
coneixement del rol social de la pagesia ha de servir també perquè la ciutadania respecti la
convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i forestals quan accedeixi i gaudeixi del
medi.
• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de ser
representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de Pagesos
de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia professional
catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una representació lleugerament
superior als dos terços, no obstant això, l’actual Govern i els que l’han precedit han
desenvolupat polítiques i normes que han sostret i menystingut, en major o menor grau, la
veu d’Unió de Pagesos, com a representant àmpliament majoritària de la pagesia
professional a les institucions catalanes.
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana es
manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs Naturals
i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de
Catalunya, formació professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de
participació socioeconòmica de determinades administracions locals.
• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39 % de
l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la Política
Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la
liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis
agroindustrials i comercials que ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos per les
nostres produccions. A aquests dos aspectes, cal afegir l’encariment desmesurat de
determinats costos de producció.
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i l’equitat
en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els recursos humans i
materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una tasca,
sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència,
comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a assegurar el compliment de les normes
que regulen el mercat, la competència i el comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei,
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a presentar al Parlament un paquet legislatiu que permeti la regulació, en l’àmbit de
Catalunya, de les interprofessionals, els contractes tipus, les agrupacions i organitzacions de
productors, així com l’actualització de la regulació de les llotges i altres mecanismes que
assegurin la transparència dels mercats.
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les
mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast per
assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris.
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74 %
l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, no obstant
això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van acordar unes
prioritats en programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat i ha comportat
retallades en les inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i clima i d’agricultura
i ramaderia ecològiques i compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i
desfavorides).
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la
desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal i,
mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en programació i execució
del PDR de Catalunya, així com, la revocació de les retallades i les reprogramacions
imprescindibles per assegurar-ho.
• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere any i
provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem esperar
més a capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han de destinar els
recursos humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de la fauna en tots
els espais cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han de facilitar,
simplificar i habilitar les comunicacions electròniques per a les sol·licituds d’actuacions
excepcionals.
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot l’any a
les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució de les
mesures excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per
sota dels llindars d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha d’actuar diligentment,
quan queda demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars dels terrenys
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cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de l’espècie que els
causa.
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi la
capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar al bestiar domèstic
i, si s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi augmentant la
població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas de danys aquests
s’indemnitzin. Cal que es prevegin les accions a emprendre davant la possible arribada
d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres zones de la península
Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants conflictes amb la ramaderia
extensiva.
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot el
territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de gestió de
la fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar aprofitant al màxim el
marc actual.
 Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està
aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments fora
de les normes, o no autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o instal·lacions
imprescindibles per a l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat també està establint un
règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que
pretén sancionar actuacions no intencionades, que no són incompliments d’obligacions o
d’accions comprovables.
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i productius,
estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures i els corregeixin,
l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla
Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones amb limitacions naturals,
desenvolupar polítiques específiques per a les zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i
arbitraria designació com a Zona d’Especial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels
seus plans de gestió.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia.
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2n. Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt de vista
logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de caràcter
voluntari.
3r. Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
-

Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya
Plaça de Sant Jaume, 4
08002 Barcelona

-

Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta
08038 Barcelona».

Intervencions
Sr. Huertas: ens ha semblat interessant la moció, ja que posa de manifest la problemàtica
de la pagesia al nostre país. Amb la construcció del nou país, deixa clara la necessitat de
renovar aquest pacte i de debatre de com conviu la pagesia amb la gent i el medi ambient.
El primer missatge és que l’Estat espanyol no està pel poble català. El segon és que la
Generalitat no està al servei de tots els sectors. I el tercer és que la Unió Europea tampoc és
una entitat que pot estar al nostre servei, com a organització criminal. El principal argument
per romandre a la UE és la PAC, i el 40 per cent del seu pressupost no es fa efectiu a
Catalunya.
Sr. Colomí: estem a favor de la moció, per moltes raons. Podríem haver dit moltes més
coses, com que en les últimes dècades totes les normatives que s’han aplicat, tant les
europees com les estatals, han seguit un model econòmic concret i han afectat el de la
nostra pagesia tal com sempre l’hem entès. Un exemple clar és el de l’activitat de vaques de
llet que està desapareixent al nostre municipi. I la causa no és que el model de país no
admeti aquest tipus de ramaderia, sinó l’aplicació d’aquestes polítiques. És del tot
comprensible que el sector de la pagesia es preocupi pel canvi tan radical que està patint el
món agrícola en benefici del que entenem per grans superfícies i en detriment de la família
pagesa tradicional, cosa que no hauria de ser així. Hem de donar un vot i una força a tota
aquesta gent amb un model productiu de proximitat.
Votació: la proposta queda aprovada per unanimitat.
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6. APROVAR LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CUP-PA EN DEFENSA
DE LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I SOLIDARITAT AMB LES INDEPENDENTISTES
ENCAUSADES PER CREMAR FOTOS DEL REI. EXP. A120.1-22/16 (SECRETARIA)
A petició del grup municipal CUP-PA, es retira aquest punt de l’ordre del dia, per tal de fer
algunes modificacions al text de la moció.

7. APROVAR LA MOCIÓ DE PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA DEL
BAIX TER PER A LA REGULARITZACIÓ DE LA SITUACIÓ DELS OCUPANTS EN RISC
D’EXCLUSIÓ SOCIAL. EXP. N121.1-2/16 (URBANISME)
Abans d’entrar a debatre aquest punt de l’ordre del dia, el secretari assenyala que, en tot
cas, totes les mesures proposades en la part resolutiva de la moció s'han d'adequar a la
normativa vigent aplicable, sobretot pel que fa al tema del lloguer i al tema de
l'empadronament.
A petició del Sr. alcalde, el secretari llegeix el dictamen de la Comissió Informativa de
Territori i Sostenibilitat de 5 de gener de 2017, el qual es transcriu íntegrament a
continuació:
«L’actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a
causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més
bàsiques. Aquesta situació d’emergència social, especialment greu en l’àmbit de l’habitatge,
es tradueix en milers de desnonaments a les nostres terres i centenars de milers de
persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a situacions
de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i residencial.
Aquesta situació ha portat a moltes famílies a accedir a un habitatge amb especial risc, com
és el cas de les ocupacions. A Torroella de Montgrí no hi ha una xifra de les famílies que es
troben en aquesta circumstància, ja que no existeix un cens i que el nombre canvia dia a dia.
Es fa necessari, doncs, vetllar perquè se segueixin els protocols d’actuació per tal que
aquestes persones siguin degudament ateses i puguin accedir a un habitatge digne d’acord
amb el que marca la llei.
Atès que les administracions públiques han de possibilitar l’accés a l’habitatge de tots
aquells ciutadans que se’n veuen exclosos, acomplint el mandat constitucional de l’article 47
de la CE, l’article 26 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) i 11 del Pacte
Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC).
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Atès que les administracions públiques han de vetllar per garantir el dret d’accés als
subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats
familiars en situació de risc d’exclusió residencial i han de mitjançar per establir els acords o
convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua potable, de gas i
d’electricitat per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les persones i unitats familiars
en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin descomptes molt notables en el cost
dels consums mínims segons contempla la Llei 24/15 de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
Atès que les ocupacions registrades a Torroella de Montgrí s’han efectuat en immobles
propietat de grans tenidors d’habitatge: entitats financeres, filials immobiliàries d'aquestes
entitats, fons d'inversió i entitats de gestió d'actius, inclosos els procedents de la
reestructuració bancària. Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o
altra, rescatades amb diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat
a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al
anomenat ”banc dolent”, la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració
Bancària (SAREB).
Atesa la manca d’un parc d’habitatge públic al municipi que respongui a les necessitats dels
veïns.
Atès que l’ordenament jurídic vigent defensa la inviolabilitat de domicili (excepte en tres
casos: delicte flagrant, ordre judicial o consentiment dels habitants, segons els articles 545 i
553 de la Llei d’Enjudiciament Criminal) i qualsevol entrada al domicili que no atengui a
aquestes condicions pot incórrer en un presumpte delicte de violació de domicili, tipificat per
l’article 202 del Codi Penal.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí vetllarà perquè se segueixi el protocol
d’actuació per atendre la situació de precarietat de les unitats familiars ocupants en risc
d’exclusió residencial.
2n. Que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí col·laborarà per regularitzar un lloguer social si
la titularitat de l’habitatge és d’una entitat bancària a partir dels ingressos de la unitat familiar
ocupant: el lloguer no ha de superar el 10% dels ingressos ponderats de la unitat familiar, si
estan per sota del 0,89 de l’indicador de renda de suficiència (IRSC), o el 12% dels
ingressos ponderats de la unitat familiar, si estan per sota del 0,95 de l’IRSC, o el 18% dels
ingressos ponderats de la unitat familiar, si són iguals o superiors al 0,95 de l'IRSC.
3r. Que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí posarà els mitjans necessaris per assegurar el
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dret a l’accés als subministraments bàsics i vetllarà perquè es compleixi la llei vigent i els
protocols establerts amb aquestes empreses i la Generalitat.
4t. Que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí treballarà, en la mesura de les seves
competències, per tal de poder incorporar aquests habitatges al parc municipal d’habitatges
destinats a polítiques socials.
5è. Que l'Ajuntament mitjançarà perquè no hi hagi cap desallotjament quan no hi hagi una
ordre judicial, un cas de delicte flagrant, o una situació de perill evident per a la seguretat de
les persones, que obligui actuacions d’urgència. En el cas d’ordre judicial o delicte flagrant,
l’Ajuntament de Torroella de Montgrí mitjançarà perquè les famílies ocupants en exclusió
residencial desnonades siguin adequadament reallotjades en un espai alternatiu, fent
efectiva la garantia d’un habitatge digne, d’acord amb el que marca la llei.
6è. Que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí empadronarà els membres de les famílies
ocupants, per assegurar assistència mèdica en el centre d’atenció primària més proper al
domicili i per permetre l’escolarització d’infants, si fos el cas».
Intervencions
Sr. Ventura: estem d’acord amb la moció, però tot això ja hauria d’estar resolt. Avui hi ha
gent que dormirà sense tenir ni llum ni aigua, i no oblidem que estem a l’hivern i a la vista
d’una onada de fred. Això s’hauria de resoldre amb aquesta moció, però no sabem si serà
així. Esperem que es faci efectiu el dret a l’habitatge. Dir que és lamentable que aquesta
moció sigui entrada al juliol i que entre tots hauríem de mirar de ser més resolutius i
eficaços, per dignitat i per justícia social.
Sr. Cordon: ens quedem amb una expressió feta pel representant de la PAH en la darrera
reunió: “hi ha okupes amb “k” i ocupes amb “c”, on hi ha una gran diferència entre les dues,
però, dit això, no podem estar d’acord amb l’ocupació de propietats privades, ja siguin de
persones físiques o jurídiques.
Malauradament, tenim famílies i persones que ho estan passant malament, arribant al punt
de perdre les seves vivendes, però, per a aquests casos, afortunadament, ja tenim lleis i
protocols establerts pel Govern de Catalunya per estar al costat d’aquestes famílies i posant
els nostres serveis socials al seu abast, per tal de facilitar-los les gestions perquè puguin
tenir al seu abast una vivenda digna.
El nostre vot serà en contra per tal i com presenten aquesta moció i pel redactat d’alguns
dels punts.
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Sra. Font: presentem aquesta moció que va ser proposada fa uns quants mesos, és cert, i
ha tingut un recorregut que ja s’hauria d’haver aprovat fa un mes. Esperem que es faci ara,
ja que és molt necessari. Algunes de les coses que diu la moció ja s’estan fen, i caldria
recollir allò que estem fent i allò que hauríem de fer millor. La nostra funció és aplicar la llei, i
com a institució, estar al costat dels ciutadans necessitats i aplicar el que la llei ens permet.
Penso que és una moció a tenir com a guia per saber com hem d’actuar i que ens obliga a
fer un paper de mitjancer que potser fins ara no ho hem fet.
És cert que hi ha un problema de pobresa energètica i que s’hi s’està actuant amb un
avançament del cost de subministrament, però el treball que es fa encara no deu ser
suficient.
Tots nosaltres som responsables del que pugui passar al nostre municipi i podrem actuar
sempre que tinguem la informació. Es convida la PAH a poder treballar en col·laboració i a
que ens enviïn la informació.
Votació: la proposta s’aprova per majoria absoluta, d’acord amb el resultat següent:
Vots a favor:
- ERC-Junts (Sr. Josep M. Rufí, Sra. Sandra Bartomeus, Sr. Marc Calvet i Sra. Anna
M. Mercader).
- UPM (Sr. Jordi Colomí, Sr. Josep Martinoy i Sra. Roser Font).
- L’EST (Sra. Sílvia Comas i Sra. Sandra Pibernat).
- CUP-PA (Sr. Robert Huertas i Sr. Carles Ventura).
- COET (Sr. Gregori Sarquella i Sra. Gemma Farreró).
Abstencions:
- CIU (Sr. Jordi Cordon, Sra. Núria Bosch, Sr. Francesc Puig i Sr. Juan Ramon
Aladid).

8. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA DE MILLORA URBANA
DEL PALAU LO MIRADOR. EXP. H106.1-1/16 (SECRETARIA)
El secretari dóna compte que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 16
de desembre de 2016, va aprovar definitivament el Pla de millora urbana del Palau Lo
Mirador, promogut per Mercader Sais SA i redactat per l’arquitecte Sr. Lluís Gratacós Soler.
El Ple se’n dóna per assabentat.
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9. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 2 DE GIRONA EN EL MARC DEL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 304/2015, INTERPOSAT PER J. D. P. CONTRA AQUEST
AJUNTAMENT. EXP. E106.1-17/15 (SECRETARIA)
El secretari dóna compte de la Sentència núm. 214/2016, d’11 d’octubre, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu 2 de Girona en el marc del recurs contenciós administratiu núm.
304/2015, interposat per la Sra. J. D. P. contra la desestimació presumpta, per silenci
administratiu, del recurs de reposició que va presentar contra el Decret núm. 3143/2014, de
2 de desembre, el qual confirma la sanció imposada per haver estacionat la recurrent, el 22
de juliol de 2014, el seu vehicle en un gual correctament senyalitzat, ocupant-lo totalment o
parcialment, i a la vegada impugnava el gual núm. 94 per no complir la normativa vigent.
La sentència desestima la demanda interposada per la Sra. J. D. P. i confirma el Decret
núm. 3143/2014, de 2 de desembre, ajustat a dret.
S’imposa les costes a la part demandant, de conformitat amb l’article 139 de la LJCA.
El Ple es dóna per assabentat de la sentència.

10. ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

B) PART DE CONTROL
11. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I DE LES REGIDORIES
DELEGADES DEL NÚM. 2551 AL NÚM. 2746, CORRESPONENTS AL PERÍODE
COMPRÈS ENTRE EL 16 DE NOVEMBRE DE 2016 I EL 15 DE DESEMBRE DE 2016
De conformitat amb el que estableix l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (ROF), el Sr. alcalde exposa als membres del Ple que han tingut a la seva
disposició les resolucions que ha adoptat i les resolucions dictades per les regidories
delegades del núm. 2551 al núm. 2746, corresponents al període comprès entre el 16 de
novembre de 2016 i el 15 de desembre de 2016, per tal que els regidors coneguin el
desenvolupament de l’administració municipal als efectes del control i fiscalització dels
òrgans de govern previstos en l’article 22.2.a) de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
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En relació amb aquestes tasques de control i fiscalització del govern municipal, es deixa
constància que els portaveus dels diversos grups del consistori que no formen part del
govern municipal han anat rebent les actes de les Juntes de Govern Local, motiu pel qual no
es relacionen els acords adoptats en aquesta part de control del Plenari.
Intervencions
L’alcalde demana disculpes pels problemes que es puguin produir en la consulta dels
decrets, durant el trànsit a l’administració electrònica.
Sr. Ventura: és un impàs complicat el pas a l’administració electrònica. Ha de ser entre tots
que ho resolem, ja que hi havia decrets no consultables.
N’hi havia dos. Un és el 2643, relatiu a la benzinera del Carrefour, que diu que sí que
compleix la normativa, però que ens suposa dubtes que sigui un punt d’entrada i sortida de
vehicles, sobretot en època estiuenca. Però desconeixem l’afectació que pot tenir en el
trànsit. Es demana que s’enviï tota la informació.
Sr. alcalde: no hi ha problema, però vostè pot consultar tota la informació.
Sr. Colomí: explica el decret de concessió de la llicència de subministrament de carburant.
Explica que s’ha seguit el procediment legalment aplicable amb els tràmits d’informació
pública.

12. PRECS I PREGUNTES
Sr. Huertas: un prec sobre el passeig Vicenç Bou, preguem que en aquella zona es faci una
mica de revisió de la senyalització viària, sobretot pel tema de la preferència d’incorporació.
La pregunta és sobre l’skate park, demanar que es van pintar els grafitis que hi havia i no en
sabem el motiu, i si teniu informació sobre la sanció a algun jove que va fer a la zona.
Sr. Cordon: preguntar si s’ha rebut el PUOSC de l’asfaltatge i, si és així, quan s’iniciaran els
treballs. Respecte del personal dels plans d’ocupació, preguntar si s’han incorporat i quants.
Sr. Puig: s’ha instal·lat la fibra òptica a tot el municipi? Sembla que hi ha gent que no en
disposa i que s’ha queixat. I la Comissió de Turisme, preguntar si s’ha fet o no, ja que no
n’hem tingut notícia.
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Sr. Martinoy: el problema de la senyalització, ho mirarem, i sí que és una zona que potser
queda una mica confusa.
Respecte les pintades, un senyor va pintar a l’skate i a altres llocs, privats i no autoritzats. Es
va identificar i se li va demanar que ho deixés de fer. I que si volia pintar, ho podia fer
arreglant coses que havia embrutit. L’skate es va pintar de blanc per la brigada i és una zona
que es pot pintar.
Sra. Pibernat: abans d’acabar l’any s’havia de convocar la Comissió de Turisme, però es va
posposar per al gener, i en breu es farà.
Sr. Puig: llavors, aquesta substituiria la que tocava?
Sra. Pibernat: es faran igualment.
Sr. Colomí: en vam demanar 30 i escaig i ens n’han concedit 24. Demà hi ha les proves
d’accés a aquests plans d’ocupació. Ho vam demanar per ajudar a l’Ajuntament a fer feines i
fer un servei addicional per a la reintroducció de persones aturades al mercat de treball.
Sr. Cordon: “salvo error”, n’havíem demanat 24, no 30 i escaig.
Sr. alcalde: s’han concedit 24 persones, però tenia entès que se n’havien demanat més.
Estic segur que la seva intervenció al Consell Comarcal va ser favorable i li agraïm molt
aquesta feina.
Respecte al PUOSC, no hi ha previst que es rebi res per a l’asfaltatge, i segurament serà 0
euros. No hi va haver mai un compromís econòmic ni cap paper per escrit. Intentarem
executar l’asfaltat de carrers amb un llistat de carrers. Però la quantitat que vam demanar,
no la rebrem.
Respecte la fibra òptica, sí que ha arribat, però ha estat força caòtica, i s’està implantant de
forma lenta i maldestra.

I no havent-hi cap altre assumpte a tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió a les 21.05 h, i,
per a constància d’allò que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que
signa el senyor alcalde i la certifico amb la meva signatura.
Josep Maria Rufí i Pagès
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