ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE
L’AJUNTAMENT EN DATA 9 DE DESEMBRE DE 2014

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 139/2014
Data: 09/12/2014
Horari: 19,30 hores
Lloc: Sala de Plens
Assistents
Alcalde
Sr. Francesc X. Bellvehí Busquets (L’A)
Regidors:
Sr. Manel Bastias Rosell (L’A)
Sra. Imma Gómez Pelegrín (L’A)
Sra. Míriam Clopés Coll (L’A)
Sr. Gabriel Cantizano Baldó (L’A)
Sr. Jaume Tordera Homs (CiU)
Sr. Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Sra. Marta-Antònia Palou Aligué (ERC)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
A Viladrau, essent les dinou hores trenta minuts del dia nou de desembre de dos mil
catorze, es constitueixen, al Saló d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es
relacionen a l’encapçalament, sota la presidència del Sr. Alcalde, assistits per la
Secretària de la Corporació, a l’objecte de celebrar sessió pública ordinària, per a
tractar dels assumptes de l’ordre del dia.
Oberta la sessió pel Sr. President i, un cop comprovada l’existència del quòrum que
cal perquè sigui iniciada, s’entra en el debat dels següents punts de l’ordre del dia:

1.-APROVACIÓ ACTES SESSIÓ ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIES
ANTERIORS.Atès que, per un descuit, no es van passar les actes que s’han de sotmetre a votació
amb la convocatòria, es deixen pendents d’aprovació pel proper Ple.

2.-DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA I ACTES JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
Es dona compte dels Decrets i Resolucions dictats per l’alcaldia des de l’últim Ple
fins a la data (Decrets del 60/2014 al 95/2014) i dels acords adoptats en les Juntes de
Govern Local celebrades des de l’últim ple ordinari fins a la data, que s’han tramès a
tots els Regidors per correu electrònic.
3.-PROPOSTA APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
PER A 2015Format el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici econòmic de l’any 2015,
degudament informat per la Secretaria - Intervenció, per donar compliment a allò que
disposa l’art. 149.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, es tramet al Ple de la Corporació, acompanyat dels annexos i documentació
complementària detallats a l’apartat 1 del citat article 149 i en el 147.
Examinats detingudament els documents que integren el Pressupost, les seves Bases
d’execució i la Plantilla que compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris i a
personal laboral, es proposa als reunits l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost Únic per a l’any 2015 amb els documents
que l’integren d’acord amb el següent resum:
INGRESSOS

CAPITOL

DENOMINACIÓ

EUROS

I

Impostos Directes

637.000,00 €

II

Impostos Indirectes

III

Taxes i altres ingressos

354.600,00 €

IV

Transferències corrents

424.125,00 €

V

Ingressos patrimonials

VI

Alienació d'inversions reals

VII

Transferències de capital

VIII

Actius financers

IX

Passius financers
TOTAL INGRESSOS

15.000,00 €

2.275,00 €
-

€

306.000,00 €
-

€

1.739.000,00 €

DESPESES

CAPITOL

DENOMINACIÓ

EUROS

I

Despeses de personal

298.510,00 €

II

Despeses béns corrents i serveis

820.180,00 €

III

Despeses financeres

15.550,00 €

IV

Transferències corrents

95.150,00 €

VI

Inversions reals

VIII

Actius financers

IX

Passius financers

475.010,00 €
-

€

34.600,00 €

TOTAL DESPESES

1.739.000,00 €

Resultant per tant sense dèficit inicial, i quedant fixat el total d’ingressos i de despeses
en un milió set-cents trenta-nou mil euros (1.739.000,00 €)
SEGON.- Aprovar igualment les Bases d’execució del Pressupost d’acord amb el text
redactat.
TERCER.- Aprovar la plantilla del personal, que queda integrada per les següents
places:
A.- PERSONAL FUNCIONARI:

Places

Vacants

1.- Amb habilitació de caràcter nacional:
Secretària-Interventora: grup A2 C.Destí 21

1

0

1

0

1

1

2.- Escala d’administració general:
2.3 Subescala Auxiliar Adm. Grup C2 C.Destí 13
3.- Escala d’administració especial:
3.2 Subescala de serveis especials: E C. Destí 10

B.- PERSONAL LABORAL:
1.- Indefinit:
Auxiliar administratiu

1

0

Personal oficis no qualificat, brigada

2

0

Personal neteja

1*

0

Informadors Parc Natural:

2

2

Reforç municipal estiu

1

1

Reforç brigada estiu

1

1

Oficina

1

0

Arquitecte tècnic

1

0

Municipal interí

1

0

14

5

2.- Eventual temporal:

Per obra o servei:

TOTAL

La plaça quedarà amortitzada al mes de març per jubilació de la titular
QUART.- Exposar el present acord al públic pel termini de quinze dies durant els quals
els interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin
convenients davant el Ple.
CINQUÈ.- El pressupost i documents que l’integren es consideraran aprovats
definitivament si durant l’anterior plaç no s’haguessin presentat reclamacions en cas
contrari el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les.

VOTS A FAVOR (5): Els 5 Regidors de L’Alternativa
VOTS EN CONTRA(3): Els Regidors Srs. Tordera i Argenter, del grup municipal de
CiU i la Regidora Sra. Palou del Grup municipal d’ERC.
ABSTENCIONS (0)
La proposa queda aprovada per majoria absoluta.

Intervencions:

4.- PROPOSTA CANVI OBRA INCLOSA EN EL PROGRAMA ESPECÍFIC
DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, DEL
PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, ANUALITAT 2015.Antecedents:
Aquest Ajuntament té inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, per a
l’anualitat de 2015, la següent actuació:
Any Prog Actuació

pressupost

2015 DG Creació Espai Gent Gran

subvenció

238.854,00 €

70.000,00

S’ha iniciat el tràmit d’informació pública de l’anualitat 2015 que acaba el proper 15
de desembre, durant aquest termini es poden presentar les al·legacions que es creguin
oportunes. Així mateix i per tal que una actuació es pugui incorporar a la formulació
definitiva del PUOSC 2015 es necessari que, tal com disposa la base 3ª de les Bases
complementàries del programa de cooperació municipal de la Diputació de Girona,
cal aportar el projecte tècnic de l’obra o servei per al qual es sol·licita l’ajut o , en el
seu cas, la documentació necessària per contractar l’actuació. Aquests documents cal
aportar-los abans que finalitzi el període d’informació pública.
Considerant la impossibilitat de portar a terme l’actuació prevista, atès que en aquests
moments no es disposa de suficient finançament ni haver-hi demanda suficient per a
garantir-ne el seu funcionament, segons els estudis efectuats pels serveis socials.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Al·legar davant la Diputació de Girona, la impossibilitat de portar a
terme l’actuació relativa a l’obra “Creació d’Espai Gent Gran”, pels motius descrits
en la part expositiva, renunciant a la mateixa.
SEGON.- Aprovar la sol·licitud, dins el període d’exposició pública del PUOSC
2015, d’inclusió de l’actuació “Reforma interior a l’edifici de l’Ajuntament”, segons
projecte redactat per l’arquitecte Sr. Carles Muñoz Castellote.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde per a què signi els documents necessaris per a
l’execució dels presents acords.
VOTS A FAVOR (5): Els 5 Regidors de L’Alternativa
VOTS EN CONTRA(3): Els Regidors Srs. Tordera i Argenter, del grup municipal de
CiU i la Regidora Sra. Palou del Grup municipal d’ERC.
ABSTENCIONS (0)
La proposa queda aprovada per majoria absoluta.
Intervencions:

5.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PROJECTE
MODIFICACIÓ D’ESTATUTS MANCOMUNITAT LA PLANA

DE

Atès que el Projecte de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària La Plana que té per objecte donar compliment a la disposició
transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local ha estat aprovat definitivament per
l’Assemblea General de la Mancomunitat La Plana de 15 d’octubre de 2014 i ha
estat informat favorablement per part de la Direcció General d’Administració Local el
31 d’octubre de 2014.
Atès que en la tramitació de l’expedient de modificació dels estatuts s’han acomplert
totes les previsions establertes per la normativa local que és d’aplicació.
En compliment del que disposa l’article 120.1 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’últim
tràmit necessari és l’aprovació del Projecte de modificació dels Estatuts per acord del
Ple dels ajuntaments mancomunats adoptat per majoria absoluta.
Fonaments de dret
▪ Disposició transitòria onzena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
▪ Articles 25, 26, 44 I 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de
règim local.
▪ Articles115 i següents 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.
▪ Articles 48 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel que es regula la
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el projecte de modificació dels Estatuts de la Mancomunitat
Intermunicipal Voluntària La Plana.
Concretament, modificar l’article 5 referent als fins de la Mancomunitat i l’article 28
per tal de suprimir la referència que es fa al Reglament de població i demarcació de
les entitats locals que està derogat, i incloure un annex als estatuts indicant els fins als
quals estan adherits o poden adherir-se els municipis mancomunats, quedant de la
següent manera:

Article 5.- La Mancomunitat tindrà els següents fins.
▪ La gestió de residus sòlids urbans: recollida i tractament de residus.
▪ Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció a persones en
situació o risc d’exclusió social.
▪ Serveis funeraris.
▪ Servei de neteja viària i de manteniment i condicionament de parcs i jardins públics.
Article 28
La modificació dels estatuts de la Mancomunitat, inclosa la incorporació de nous
municipis, s’efectuarà a proposta de l’Assemblea General i seguirà el procediment
previst a les disposicions que la regulen de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases de
règim local, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Decret 244/2007, de 6 de novembre,
pel que es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya i del RD
2568/ 1986 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals i tota aquella normativa bàsica que li sigui de aplicació.
ANNEX
▪ Els municipis mancomunats estan adherits o poden adherir-se als fins estatutaris
segons establert en el quadre següent:
Municipis

Serveis
Gestió
residus

de Serveis
socials

Serveis
funeraris

Neteja
viària
parcs
jardins

X

X

Aiguafreda

X

Balenyà

X

X

X

X

El Brull

X

X

X

X

Folgueroles

X

X

X

X

Malla

X

X

X

X

Muntanyola

X

X

X

X

de X

X

X

X

Santa

Eulàlia

i
i

Riuprimer
Sant Martí de Centelles X

X

X

X

Seva

X

X

X

X

Taradell

X

X

X

X

Tona

X

X

X

X

Viladrau

X

X

X

X

SEGON.- Comunicar els presents acords a la Mancomunitat La Plana.
La proposa s’aprova per unanimitat, amb el vot a favor de la totalitat dels regidors
presents que són la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació.
Intervencions:

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ SEGONS
EL QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003, DE 22 D'ABRIL, DE MESURES DE
PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS,
ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES
INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTAL, MODIFICADA
PER LA LLEI 2/2014, DEL 27 DE GENER, DE MESURES FISCALS,
ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL SECTOR PÚBLIC.
La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves
obligacions per als ajuntaments.
La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la
franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014,
imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i
edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La
modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions
aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància
d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que
multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les

instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes
obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció.
La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de
municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació
de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals.
Vist el “Plànol de delimitació de Viladrau” que ha realitzat la Diputació de Girona;
Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta Llei.
Correspon al ple de l’ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un
cop aprovat, s’ha de trametre al Departament de Medi Ambient”
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei
5/2003.
Segon. Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i
instal·lacions aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats
per la Llei 5/2003 a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció
d’incendis.
Tercer. Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats
com a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han
de fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges
de protecció de que es beneficien.
Quart. Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix
sobre els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les
franges de protecció.
Cinc. Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 30 dies. A
tal efecte, es publicarà l’edicte corresponent al DOGC, BOP i tauler d’anuncis.
Sisè. Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de
Catalunya.
Setè. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, al Consell Comarcal i al
Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya.

Vuitè. Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde per a la
signatura de quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.
La proposta s’aprova per unanimitat amb el vot a favor dels Regidors presents que
són la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació
7.- PROPOSTA PER RECLAMAR L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE LA
CARRETERA BV-5251 –LA FULLACA.Atès que la Diputació de Barcelona de data 12 de desembre del 2012, va aprovar el
projecte constructiu de les obres de condicionament i eixamplament de la
carretera BV.5251, del p.k.0,100 al 2,630. Tram Sant Sadurní d'Osormort ( la Fullaca)
– Viladrau (codi: 3778PC01).
Transcorreguts dos anys des de la seva aprovació, sense que s’hagi iniciat el
procediment de licitació per a la seva execució, i donada la preocupació del
equip de govern per l’estat en què es troba l’esmentada carretera, al presentar
un important desnivell entre la pista de rodadura i la cuneta i considerant la necessitat
i urgència d’iniciar l’actuació, per tal d’evitar situacions de perill i accidents, com els
que ja s’han produït amb anterioritat, proposem als reunits, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Demanar a la Diputació de Barcelona que inclogui en el pressupost del
2015 l’execució de les obres de condicionament i eixamplament de la Carretera BV5251 de La Fullaca, per l’import de 1.542.160,56 €.
SEGON.- Que la Diputació de Barcelona executi el més
l'esmentat projecte aprovat en data 12 de Desembre del 2012.

aviat

possible

TERCER.- Comunicar a la Generalitat de Catalunya, servei territorial de carreteres i
delegació del govern de les comarques centrals, els presents acords als efectes de que
quedi constància de la preocupació d’aquest Ajuntament pel perill que representa, la
no execució de les obres competència de la Diputació de Barcelona.
VOTS A FAVOR (6): Els 5 Regidors de L’Alternativa i la Regidora d’ERC
VOTS EN CONTRA(0)
ABSTENCIONS (2): ): Els Regidors Srs. Tordera i Argenter, del grup municipal de
CiU.
La proposa queda aprovada per la majoria absoluta dels membres de la Corporació.
Intervencions:

8.- MOCIÓ DE FELICITACIÓ AL POBLE DE VILADRAU PEL 9N I
D’ASSUMPCIÓ DE LES CONSEQÜÈNCIES QUE SE’N PUGUIN DERIVAR,
QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU.Per primera vegada en la Història, el 9 de novembre de 2014 els catalans i les
catalanes vam ser cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític
del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, quan acabi aquest
procés participatiu protagonitzat per l’esperança, el civisme i la democràcia, prop de 2
milions i mig de persones hauran acudit a les urnes.
Hem de lamentar, però, que el govern espanyol hagi respost atemptant contra la
llibertat d’expressió fent ús d’armes morals, polítiques i jurídiques: el discurs de la
por, la persecució a funcionaris i voluntaris, els recursos judicials, i fins la presentació
d’una querella al President de la Generalitat per part de Fiscalia.
A propòsit d’aquesta exposició, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1.- Felicitar al municipi de Viladrau per la jornada cívica i democràtica del 9 de
novembre, agraint i destacant la feina de totes les persones que ho van fer possible i la
valentia de les que hi van participar, en una clara esmena ciutadana a les
impugnacions i amenaces de l’Estat espanyol.
2. Constatar la voluntat de la majoria del poble de Catalunya de ser reconegut com a
subjecte polític sobirà a tots els efectes i amb totes les conseqüències, tal com ho vam
ser el dia 9 de novembre.
3. Demanar la dimissió de la delegada del govern a Catalunya, María de los Llanos de
Luna que ha amenaçat ajuntaments, funcionaris i directors d’institut, tot condemnant
l’actitud repressiva i retrògrada del govern espanyol en la seva negació persistent del
dret a decidir dels catalans i les catalanes.
4. Rebutjar qualsevol intent d’exigència de responsabilitats en relació al procés
participatiu del 9 de novembre, que se situa en la línia d’actuació del govern del PP de
criminalització de les mobilitzacions ciutadanes, i assumir de forma solemne i
col·lectiva totes les conseqüències que se’n poguessin derivar.
5. Enviar aquesta moció al President de la Generalitat, al President del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya i fer-la pública a través dels mitjans
públics municipals.

La moció s’aprova per unanimitat amb el vot a favor dels Regidors presents que són
la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació
9.- MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITATS PEL 9N, QUE
PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE L’A.Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van
interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i
alguns membres del govern.
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses
declaracions, va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president de
la Generalitat i alguns membres del Govern si no s’aturava l’organització del 9N tot i
que, finalment, no la va interposar.
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de
Catalunya perquè interposés una querella.
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels
mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa
que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret.
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van
decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es
donaven les raons jurídiques que ho motivessin.
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de
Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar
interposant una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la
vicepresidenta del govern, Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau,
per la presumpta comissió de delictes de desobediència, prevaricació, malversació i
usurpació de funcions.
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern
de l’Estat, a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara
instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit
es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a favor de les
llibertats dels país.
També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van destinar
aquestes hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures tècniques
per celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre.
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la
impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia
General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui

són els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin
coneguts a través de la seva declaració en seu judicial.
Per tot l’ anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que
s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern, derivades de
l’organització i execució del citat procés democràtic.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, i
al Govern de la Generalitat de Catalunya.
La moció s’aprova per unanimitat amb el vot a favor dels Regidors presents que són
la majoria absoluta dels membres de dret de la Corporació
10.- PRECS I PREGUNTES:
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les
21’05 hores, aixecant-se la present acta de la qual com a Secretària, certifico.

