AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 2 D’ABRIL DE
2019.
Identificació de la sessió
Núm.: 2/2019
Caràcter: extraordinària
Data: 2 d’abril de 2019
Horari: de 19.05 a 19.15 h
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Vilajuïga
Assistents:
Alcaldessa Presidenta
Sra. Joana Cobo Ortiz (ERC)
Regidors
Sr Joan Aguilar Destart (JxV)
Sr. Oscar Garcia Belmonte (ERC)
Sr. F. Xavier LLorente Cabratosa
(APV)
Sra. Paula Pairó Cortada (APV)
Sr. Simó Colls Costa (APV)

Secretaria Interventora interina
Sra Olga Serrats Juanola
Excusen l’absència:
Sr. Ernest Pous Ripoll (APV)
Sr. Albert Brugat Sastre (ERC)
Sr. Jordi Gironés Matas (JxV)
Als efectes de quòrum d’assistència i de votació, es fa constar que la Corporació
municipal està integrada per nou (9) membres de dret i de fet i que avui n’han
concorregut sis (6).
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ORDRE DEL DIA :
1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL EN LES ELECCIONS A
CORTS GENERALS DEL DIA 28 D’ABRIL DE 2019. (X2019000090)
2.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA COSTA BRAVA COM A
RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA UNESCO.
Desenvolupament de la sessió i acords.
1. SORTEIG DEL MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL EN LES ELECCIONS A
CORTS GENERALS DEL DIA 28 D’ABRIL DE 2019. (EXP. 2019000090)
En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 55, de data 5 de març de 2019, es publica el Real
Decret 129/2019, de 4 de març, de dissolució del Congres dels Diputats i del Senat i
de convocatòria d’ eleccions.
Convocades les eleccions al Congres dels Diputats i del Senat pel proper dia 28 d’abril
de 2019, i d'acord amb el que estableix la Llei orgànica del règim general electoral,
s’acorda:
PRIMER.- Procedir a realitzar el sorteig a fi de designar al President i vocals que
constituiran la Mesa electoral d'aquest municipi, així com dos suplents per cadascun del
membres i 9 més per cadascun dels càrrecs de President i vocals, titulars i suplents,
pel cas de possibles al·legacions.
CÀRREC

NOM I COGNOMS

DNI

RRP
EPM
S LL T

...1535D
...0033D
...1482S

SSB
JPR
POV
PBS
LOC
HY M D

...3406N
...8844T
...8414J
...3925W
...2990W
...9677D

TITULARS
PRESIDENT/A
1ER VOCAL
2N VOCAL
SUPLENTS
1er PRESIDENT/A
2n PRESIDENT/A
1er DE 1er VOCAL
2n DE 1er VOCAL
1er DE 2n VOCAL
2n DE 2n VOCAL
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Suplents pel càrrec de President/a
U0706
U0562
U0421
U0634
U0780
U0530
U0528
U0330
U0101
Suplents pel càrrec de 1er vocal
U0520
U0061
U0259
U0475
U0195
U0461
U0243
U0312
U0712
Suplents pel càrrec de 2n vocal
U0521
U0480
U0389
U0674
U0630
U0175
U0505
U0085
U0181
SEGON. Notificar la referida designació com a President i Vocals de les Taules
Electorals, als interessats.
TERCER. Comunicar el present Acord a la Junta Electoral de Zona
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2.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA COSTA BRAVA COM A
RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA UNESCO.
La Sra. Alcaldessa dona lectura a la Moció, que diu:
La Diputació de Girona està treballant amb les administracions públiques i els agents
del territori per preparar la candidatura per a la declaració de la zona de la Costa Brava
com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO.
Aquesta figura és un reconeixement internacional a territoris que tenen uns valors
naturals de gran rellevància i agafen el compromís de treballar de forma sostenible
per:








Contribuir a la conservació dels valors ambientals i ecològics afavorint la
conservació del patrimoni natural, els paisatges litorals i marins, les espècies i
de la biodiversitat.
Fomentar l'equilibri entre el desenvolupament humà, econòmic, social, cultural i
ecològic, i promou el desenvolupament sostenible en un entorn més sa i de
qualitat.
Constituir un suport fonamental a projectes de recerca i investigació,
observació permanent del territori i el mar, l’educació i el intercanvi
d'informació en relació amb qüestions territorials, nacionals i mundials de
conservació i del desenvolupament sostenible.
Fomentar el treball conjunt cap a un model de territori sostenible dins del
concepte d’Ecoregió.

És de gran importància que aquesta candidatura estigui recolzada per un ampli suport
social i institucional que integri tots els sectors de les administracions públiques, i d’una
àmplia representació de col·lectius socials i econòmics implicats directament en la
gestió d'aquest important espai litoral i marí.
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar el suport del Ple municipal de VILAJUÏGA a la candidatura de la Costa
Brava com a Reserva de la Biosfera de la UNESCO.
SEGON.- Fer constar l’ interès de l’ajuntament de Vilajuïga en formar part de la
Reserva de Biosfera de la Costa Brava, treballar d’acord amb els principis de
sostenibilitat, per a que es puguin assolir a nivell de l’àmbit de la Reserva de Biosfera
de la Costa Brava els objectius de desenvolupament sostenible del Programa de les
Nacions Unides per al Desenvolupament.
TERCER.- Notificar aquests acords a la Diputació de Girona.
El Sr. Llorente demana la paraula que li es concedida per la Sra. Alcaldessa, i diu que
posant en relació a la Moció proposada i la moratòria aprovada per la comissió
territorial d’ Urbanisme de Girona de noves llicencies d’ edificació a la Costa Brava, la
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Moció sembla un brindis al sol, ja que caldria condemnar aquests actes d’especulació
immobiliària, pel que proposa incloure dos punts nous a la Moció. La Sra. Alcaldessa li
respon que la proposta de Moció és la presentada, que no es pot modificar i que en tot
cas, entrin una proposta que serà tractada en un pròxim Ple.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres
assistents.
Seguidament, i no havent-hi més assumptes a tractar, per part de la Presidència
s’aixeca la sessió, a les 19:15 h de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, la Secretaria en
dono fe.
Joana Cobo Ortiz
Alcaldessa - Presidenta

Olga Serrats Juanola
Secretària – Interventora interina

Vilajuïga, document signat electrònicament.
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