ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB URGÈNCIA CELEBRADA PEL PLE
DE L’AJUNTAMENT EN DATA 3 D’ABRIL DE 2017

Identificació de la sessió
Núm.: Exp. 4-01 08 002 2017
Data: 03/04/2017
Horari: 20:30 hores
Lloc: Sala de Plens

Margarida Feliu Portabella
Maria Teresa Cunillera Girona
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Assistents
Alcaldessa
Margarida Feliu Portabella (ERC-AM)
Regidors/es:
Josep Rabat Bas (ERC-AM)
Maria Formatjé Bancells (ERC-AM)
Jaume Tordera Homs (CiU)
Ricard Argenter Tomàs (CiU)
Gabriel Cantizano Baldo (L’A)
Míriam Clopés Coll (L’A)
Albert Bosch Puig (L’A)
Secretària
M. Teresa Cunillera i Girona
No assisteixen:
Manel Bastias Rosell (L’A)
A Viladrau, essent les 20:30 hores del dia 3 d'abril de 2017, es constitueixen, al Saló
d’Actes de l’Ajuntament, els Srs. Regidors que es relacionen a l’encapçalament, sota la
presidència de la Sra. Alcaldessa, assistits per la Secretària de la Corporació, a
l’objecte de celebrar sessió pública EXTRAORDINÀRIA AMB URGÈNCIA, per a tractar
els assumptes de l’ordre del dia.
Oberta la sessió i, un cop comprovada l’existència del quòrum que cal perquè sigui
iniciada, s’entra en debat els següents punts de
ORDRE DEL DIA

1.-RATIFICACIÓ URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA
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2.- PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ "PER UNES COMARQUES GIRONINES
DESMILITARITZADES"
3.- PRECS I PREGUNTES.
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Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat
enregistrada íntegrament en suport digital en format àudio, un exemplar del qual
enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat en la pàgina web ,municipal i
demés mitjans de publicació que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria de
l’Ajuntament als efectes de la seva constància, acreditació o fe pública del seu
contingut i disponibilitat de poder-se contrastar.
En la present transcripció es fa constar el minutatge de localització en l’enregistrament
de les intervencions dels membres de la Corporació en cadascun dels punts de l’Ordre
del Dia i demés continguts de la sessió de naturalesa no resolutiva. El minutatge
s’expressa en hores, minuts i segons.
1.- RATIFICACIÓ URGÈNCIA
EXTRAORDINÀRIA

DE

LA

CONVOCATÒRIA

DE

LA

SESSIÓ
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Antecedents de fet:
Per l’Alcaldia s’ha convocat, en el dia d’avui al matí, Ple extraordinari i urgent per a
sotmetre a votació la moció que presenten els grups municipals d’ERC i del PDECAT,
“Per unes comarques gironines desmilitaritzades”
Fonaments de dret:
L’article 79 del R. Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que les sessions extraordinàries i urgents les convoca l’Alcalde quan la urgència del
assumpte a tractar no permet convocar la sessió amb el termini mínim de dos dies
hàbils que exigeix la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
En aquest cas s’ha d’incloure com a primer punt de l’ordre del dia el pronunciament del
Ple sobre la urgència. Si aquesta no resulta apreciada pel Ple s’aixecarà acte seguit la
sessió.
Per la qual cosa es proposa als reunits l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió extraordinària i urgent per
a debatre la moció “Per unes comarques gironines desmilitaritzades”
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Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el
següent resultat:
VOTS A FAVOR: 5 Els 3 Regidors/es d'ERC i els 2 Regidors del PDECAT
VOTS EN CONTRA: 3 . Els 3 Regidors/es de L'A.
ABSTENCIONS: 0

Intervencions:
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(0:00:00 a 0:04:05)
Per l’Alcaldia s’expliquen els motius que han portat a l’equip de govern a considerar
urgent convocar aquest Ple, ja que s’ha rebut un fax del Ministeri de Defensa,
Comandància militar de Girona, en que es comunica que els dies 3, 4 i 5 d’abril
personal militar realitzarà moviments a peu i en vehicle pel nostre terme municipal, en
concret 80 PAX + 03 CNLTT + 02 CNPTT. En data d’avui s’ha rebut un altre fax
comunicant que es canviaven els dies i que seria els dies 6 i 7 d’abril que es
realitzarien aquests moviments. Considerant doncs, que és un tema que ens afecta
com a poble i per una qüestió de valors i de cultura de la pau proposem aprovar la
moció per la desmilitarització dels nostres pobles igual que ja ha fet la Diputació de
Girona i altres pobles estan fent, com Riells-Viabrea. A continuació dóna la paraula a
l’altre membre de l’equip de govern, al Sr. Tordera del grup municipal del PDECAT,
perquè exposi els motius que els porten a demanar l’aprovació de la moció i a
continuació al grup municipal de L’A que han presentat aquest matí una carta dient
que no ho consideraven urgent.
(0:04:06 a 0:05:48)
Sr. Tordera, del grup municipal del PDECAT, el qual exposa que el seu grup s’ha
adherit a aquesta convocatòria per aprovar la moció perquè el que volem no és
destruir sinó construir, el fet que hi hagi militars voltant pel poble ho considerem una
provocació.
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(0:05:49 a 0:08:35)
Sr. Bosch, del grup municipal de L’A, exposen els motius pels quals manifesten la
seva disconformitat amb la urgència de la convocatòria i que es resumeixen en els
següents:
- La urgència no concorda amb el contingut de la moció, es tracta d’una declaració
ideològica, es considera irrellevant pel nostre Municipi.
- Error de forma, ja que la moció es refereix a les comarques gironines i nosaltres
pertanyem a una comarca barcelonina tot i dependre de la Diputació de Girona.
- El grup de L’Alternativa només es cenyeix a afers propis de la política municipal per
això no es suma a la presentació d’una moció “per unes comarques gironines
desmilitaritzades”.
[OTR.PIE]
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També donen la opinió sobre el BAN de l’Alcaldessa de data 1 d’abril de 2017:
- No es pot comunicar que el Municipi s’adhereix als municipis desmilitaritzats quan
aquest tema encara no ha passat pel Ple.
- Consideren una temeritat instar als viladrauencs a trobar-se en una situació
conflictiva com és convidar a un militar de l’exercit espanyol a adherir-se al Pacte pel
Referèndum.
Per tot això demanen que es desconvoqui el Ple, cosa que no s’ha fet, i que es tingui
en compte la seva opinió perquè representen més del 40% dels vots en les darreres
eleccions municipals, que com Alcaldessa pot actuar com vulgui davant dels militars
però que s’estalviï de recomanar comportaments als viladrauencs que puguin
desembocar en situacions incòmodes o conflictives per a ells.
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(0:08:37 a 0:11:40)
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa, la qual manifesta que es desestima la petició del
grup de L’A perquè l’equip de govern considera que el tema és evidentment municipal,
els militars passen pel nostre terme municipal, per això es considera urgent i necessari
adherir-se a aquesta moció. El Sr. Bosch, intervé per comentar que el contingut de la
moció entén que no s’adiu al que estem diem. L’Alcaldessa contesta que l’únic que pot
fer l’Ajuntament en un moment com aquest, és fer un acte simbòlic, però els actes
simbòlics són molt importants, les lleis no ens permeten fer rés més, per això
proposem la mateixa moció que ja han aprovat la Diputació de Girona i altres
municipis.

2.- PROPOSTA APROVACIÓ MOCIÓ "PER UNES COMARQUES GIRONINES
DESMILITARITZADES"
(0:11:45 a 0:18:42)
Tots els estats en l’Europa del segle XXI poden i s’han de plantejar un nou sistema de
seguretat i de defensa que faci front a la complexitat de riscos, perills i amenaces que
els afecten. La creació d’un nou Estat per Catalunya esdevindrà una oportunitat
històrica per plantejar un nou model de seguretat i de defensa, que serveixi, fins i tot,
de model per a d’altres estats de l’entorn.
Catalunya és avui una nació oberta al món, amb esperit constructiu i tarannà pacífic i
dialogant a favor de l’entesa i l’harmonia entre els pobles. Això s’ha palesat sovint de
maneres diferents, en molts diversos àmbits i, també, en pronunciaments institucionals
del nostre Parlament, o en les paraules de Pau Casals en el marc de les Nacions
Unides l’any 1971, reafirmant la seva identitat catalana i la de Catalunya com a nació
de pau.
Aquests trets de la identitat catalana ja es manifestaven en temps medievals, en
realitats com Pau i Treva, el Consolat de Mar o les Corts Catalanes. En les darreres
dècades, s’han mantingut en la lluita no-violenta de l’Assemblea de Catalunya i de la
Marxa de la Llibertat, inspirades, entre d’altres, per Lluís Mª Xirinacs; en els nostres
dies, s’han expressat en multitudinàries mobilitzacions pacífiques, com Volem l’Estatut
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de 1977, Campanya del No a l’OTAN en el Referèndum de 1986 (en què Catalunya va
dir NO majoritàriament), Aturem la Guerra d’Iraq 2003, pel Dret de Decidir 2006, contra
la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut al 2010, els centenars de
consultes sobre la independència o les manifestacions independentistes dels últims
cinc anys. El poble català ha preservat la seva identitat, tot descartant la violència per
a la seva afirmació nacional i mostrant respecte cap a altres pobles, cultures, llengües i
identitats.
El procés de recuperar i d’exercir la nostra sobirania s’ha de fer amb els valors del
diàleg i de la cooperació, bases d’una cultura de pau, que Catalunya té com a propis.
Els mitjans que emprem per assolir aquest objectiu no poden contradir aquests valors
que prefiguren els fonaments i les característiques del nou estat.
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El Parlament de Catalunya proclamava l’any 2003:
“Cal impulsar una nova cultura de la pau, basada en l’abolició de la guerra i en el
compromís d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica de la no
violència; la promoció dels drets humans; el respecte dels drets dels infants; la
promoció del desenvolupament econòmic i socials sostenible; la reducció dels
desequilibris econòmics i socials fins a eradicar la pobresa; la construcció de la
seguretat global i el desarmament progressiu; l’esforç per a protegir el medi natural de
les generacions presents i futures; el respecte i el foment de la igualtat de drets i
oportunitats de les dones i els homes; i l’eliminació de les formes de racisme;
xenofòbia i dels actes d’intolerància.
Els ciutadans de Catalunya s’han manifestat molt sovint a favor de la pau i la solidaritat
internacionals. Des d’expressions de la solidaritat concretes en molts conflictes i crisis,
fins a la pràctica d’opcions per la pau, com l’objecció de consciència al servei militar, la
insubmissió o l’objecció fiscal, entre altres. En aquest sentit, Catalunya es vol sumar
als països impulsors i capdavanters de noves polítiques que ajudin a construir una
societat en pau i es vol comprometre a col·laborar positivament en el repte de
substituir la cultura de la violència per la cultura de la pau (De la Llei 21/2003, 4 de
juliol, de foment de pau).”
Malgrat aquestes múltiples intencions, expressades tant per la ciutadania com les
nostres institucions, ens trobem amb la realitat que durant els últims anys, el nombre
d’efectius militars a Catalunya no han parat d’augmentar (663 efectius més l’any 2015).
S’han incrementat les maniobres militars amb armes de foc reals en territori civil
català, i la presència militar en espais educatius, formatius i d’oci s’ha intensificat.
Enguany, el Ministeri de Defensa va programar divuit activitats a tot Catalunya per
celebrar el Dia de les Forces Armades, sis més que les que van haver-hi el 2015.
L’any 1978, més de 1.300 hectàrees van ser expropiades als termes municipals
d’Espolla i Sant Climent Sescebes per tal d’instal·lar-hi un camp de tir militar de la
base militar Álvarez de Castro. El camp de tir i les maniobres militars són contínues als
termes municipals de La Jonquera, Sant Climent Sescebes i Espolla, i es duen a terme
en zones que formen part del Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, integrat a
la Xarxa Natura 2000 com a Lloc d’Interès Comunitari.
L’activitat militar posa en perill la integritat de les persones que viuen i treballen a la
zona, així com la de visitants, excursionistes, i el patrimoni d’interès cultural de la zona.
Degut a les pràctiques d’artilleria i manobres militars, sovint es declaren incendis
forestals difícils d’apagar degut al perill que generen els artefactes que resten per
detonar, i obliga als mitjans aeris i terrestres a fer esforços considerables.
[OTR.PIE]
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Per tots aquests motius exposats, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Fer totes les accions necessàries davant del Ministeri de Defensa i de l’Institut
d’Habitatge, Infraestructura i Equipament de la Defensa per a reclamar el traspàs a la
Generalitat, o a l’ens local que correspongui, i mitjançant els instruments jurídics
pertinents, del patrimoni militar de tipus immobiliari que es trobi en desús a les
comarques gironines, per a destinar-lo a usos públics de caràcter civil.
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Segon.- Rebutjar, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes
d’exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no assistir com a
institució a les desfilades militars i altres actes d’aquest tipus en espais civils de la
demarcació de Girona.
Tercer.- Fer arribar a les instàncies militars de les comarques gironines la petició que
cessin les maniobres militars en espais no estrictament militars, com ara les que es fan
a la serra de l’Albera i als pobles de Sant Climent Sescebes, La Jonquera o Espolla,
entre d’altres, i promoure també que els ens locals, en exercici de llurs atribucions i
competències, actuïn de la mateixa manera.
Quart.- Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol centre educatiu i de formació i
instar als organitzadors d’espais educatius i promocionals.
Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquest acord a tots els ajuntaments de la demarcació
de Girona, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Girona, al Parc Natural del
Montseny, a la delegació del Ministeri de Defensa a Catalunya, a la subdelegació del
Ministeri de Defensa a Girona, als estaments militars de la Base Militar Álvarez de
Castro de Sant Climent Sescebes i a l’Associació Alto el Foc de l’Albera.
Sotmesa la proposta a votació aquesta queda aprovada per majoria absoluta, amb el
següent resultat:
VOTS A FAVOR: 6. Els 3 Regidors/es d'ERC, els 2 Regidors del PDECAT i la
Regidors de L'A Sra. Clopés.
VOTS EN CONTRA: 1 del Regidor de L'A Sr. Bosch
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ABSTENCIONS: 1 del Regidor de L'A Sr. Cantizano

Intervencions:
(0:18:43 a 0:20:50)
La Sra. Alcaldessa manifesta que demà mateix s’enviarà aquest acord als organismes
esmentats i agraeix l’assistència del públic, dels mitjans de comunicació i de l’Alcalde
d’Espinelves.

3.- PRECS I PREGUNTES
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No hi ha cap Regidor ni Regidora que demani la paraula ni persona del públic que
vulgui intervenir.
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I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió quan són les 21 hores.
Signant la present acta l’Alcaldessa i jo la Secretària, que certifico.
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