ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER EL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL DE SANT JOAN LES FONTS EL DIA 27 D’ABRIL DE
2015

MEMBRES ASSISTENTS:
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA I ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SR. SALVADOR BERGA I FONT
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SR. CARLES VILLANUEVA CEA
SR. LOURDES COROMINA MASÓ
MEMBRES QUE HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA
SRA. SUSANNA ESPONA VILAR
SR. CARLES SITJAR DORCA
SR. JOAN LLONGARRIU SARBOSA
:

ALCALDE-PRESIDENT
SR. JOAN ESPONA I AGUSTIN
SECRETARI
SR. ALFONSO GONZÁLEZ I LEAL
LLOC DE CELEBRACIÓ
Saló de Plens Municipal.
HORA DE COMENÇAMENT: 21:00 h.
HORA D'ACABAMENT :21:18 h.
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1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.
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Acord: S’aprova per unanimitat
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Acord: S’aprova per unanimitat

1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTA ANTERIOR.
1.1.- Debat
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No es suscita cap tipus de debat
1.2.- Votació
GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. SALVADOR BERGA FONT
SR. CARLES VILLANUEVA I CEA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA ARAU
SRA. LOURDES COROMINA I MASÓ

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

ALCALDE
SR. JOAN ESPONA I AGUSTIN

1 vot a favor

2.- RATIFICAR LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL
CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES
COMARQUES DE GIRONA (CILMA).
2.1.- PROPOSTA
El CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES
DE GIRONA (CILMA), associació d’ens locals del que forma part aquest Ajuntament/Consell
Comarcal, ha comunicat que la seva Assemblea General ha aprovat, en data 25 de novembre de
2014, un acord de modificació dels Estatuts de l’entitat, a fi de donar compliment a la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)
i per cercar la millora de determinats aspectes de funcionament de caràcter més operatiu, i
sol·licita que l’esmentat acord es sotmeti a la consideració i aprovació del Ple de tots els seus
membres, per a la seva ratificació.
Les modificacions fan referència, per una banda, a la reducció del nombre de membres de la
Junta Executiva fins a 15, ja que el nombre de 18 que estableixen els vigents Estatuts no s’adiu
amb les prescripcions de la LRSAL. I per altra banda, es modifiquen qüestions relatives a
l'aprovació de les actes, al quòrum de constitució de Junta Executiva i Assemblea General, al
quòrum d'aprovació en cas de modificació d'estatuts i altres acords d'especial transcendència, a la
possibilitat de delegació del vot per a sessions concretes, i al repartiment de facultats entre
Assemblea, Junta Executiva i President.
Els vigents estatuts de l’Associació (art. 27) i el Decret 110/1996, de 2 d’abril, que regula les
Organitzacions Associatives d'Ens Locals (art. 15), estableixen que per modificar els Estatuts es
necessita l’acord del Ple de cadascun dels ens locals associats, adoptat per majoria absoluta.
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent acord:
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Primer.- RATIFICAR la proposta de modificació dels Estatuts del CONSELL D’INICIATIVES
LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA (CILMA),
aprovada per la seva Assemblea General en sessió de 25 de novembre de 2014.
Segon.- Aprovar la modificació dels articles 13.1, 14,15, 17, 18, 25.2 i 4, 26, 27 i 29.1 dels
Estatuts del CILMA, que quedaran redactats de la següent forma:
Article 13
1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; els seus membres en formen
part per dret propi i irrenunciable, amb un representant cadascun, llevat la Diputació,
que en tindrà tres. Els representants de les comarques i els municipis associats
necessàriament hauran d'ésser alcaldes o regidors. Els representants podran delegar
l'assistència i el vot, per escrit i per a cada sessió; la delegació es podrà fer en un altre
membre de l'Assemblea o en una tercera persona; cap membre no podrà rebre més de
cinc delegacions.
2. (..)
3. (..)
4. (..)
Article 14
L’Assemblea General té les facultats següents:

Modificar els Estatuts.

Elegir el president.

Elegir i separar els membres de la Junta Executiva representants de les
comarques i dels municipis associats, de conformitat amb l’art. 16, i controlar-ne
l'activitat.

Aprovar el pla d'actuació general de l'Associació

Aprovar el pressupost i la liquidació de comptes anuals i també adoptar els
acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de
l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern.

Acordar la dissolució del Consell.

Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.

Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

Aprovar el reglament de règim interior.

Acordar la baixa o la separació definitiva, amb expedient previ, dels associats.

Conèixer les sol·licituds presentades per ésser soci, així com les baixes
d'associats per una raó distinta a la de separació definitiva.

El nomenament dels titulars de Secretaria, Intervenció-Tresoreria i Secretaria
Tècnica.
La relació de les facultats que es fa en aquest article, té un caràcter merament
enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.
Article 15
1. La Junta Executiva regeix, administra i representa el Consell, i estarà formada pel
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President i un màxim de 14 vocals. Els vocals seran elegits per l'Assemblea General
d'entre els seus membres, d'acord amb les regles següents:






3 vocals seran els 3 representants de la Diputació de Girona
8 vocals representaran cadascuna de les comarques esmentades a l'article 6, i
l'elecció haurà de recaure sobre algun dels ens locals de la comarca representada
3 vocals representaran els municipis associats, i se n'elegirà un per cadascun dels
trams següents:
▪ municipis fins a 1.000 habitants
▪ municipis entre 1.001 i 5.000 habitants
▪ municipis amb població superior a 5.000 habitants
▪ Cada municipi pot presentar una candidatura i l'Assemblea elegirà per votació
Tots els esmentats càrrecs han d’ésser exercits per persones diferents.

2. El nomenament i el cessament dels càrrecs els ha de certificar el secretari, amb el
vistiplau del president, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
Article 17
La Junta Executiva té les facultats següents:

Representar, dirigir i administrar el Consell de la manera més àmplia que
reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea
General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que estableixi
l'Assemblea.

Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els
organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els
recursos pertinents.

Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos del Consell.

Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que
els membres del Consell han de satisfer.

Proposar a la Presidència la convocatòria de les assemblees generals i
controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin.

Proposar a l'Assemblea General el Pla d'actuació general

Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea
General perquè els aprovi i confeccionar els pressupostos de l'exercici
següent.

Contractar els béns i serveis que l'associació pugui necessitar; es podran
adoptar criteris i límits per tal de delegar en el President algunes d'aquestes
facultats.

Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb
normalitat.

Establir grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la
manera més eficient i eficaç els fins de l'associació i autoritzar els actes que
aquests grups projectin dur a terme.

Nomenar els vocals de la Junta Executiva que s'hagin d'encarregar de cada
grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i
altres persones, per aconseguir:

- subvencions o altres ajuts.
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- l'ús de locals o edificis adients per a les seves activitats.
Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els Estatuts i donarne compte en la primera reunió de l'Assemblea General.
Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre òrgan
de govern del Consell o que li hagi estat delegada expressament.

Article 18
1. El President de l'Assemblea General i de la Junta Executiva serà elegit per
l’Assemblea d’entre els seus membres.
2. Són pròpies del president les funcions següents:

Dirigir i representar legalment el Consell, per delegació de l'Assemblea General i
de la Junta Executiva.

Presidir i dirigir els debats tant de l'Assemblea General com de la Junta Executiva.

Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta
Executiva.

Ordenar els pagaments vàlidament

Executar els acords de la Junta Executiva i, en el seu cas, de l'Assemblea General

Contractar béns i serveis, amb els criteris i límits que estipuli la Junta Executiva

Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit o
d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons
es determina a l'article 36.

Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'Associació.

Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin
l'Assemblea General o la Junta Executiva.


3. En cas d'urgència, el President podrà prendre acords en qüestions reservades a la
Junta Executiva, que després hauran de ser ratificats per aquesta.

4. Els vicepresidents primer i segon, que substituiran el president en cas de vacant,
absència o malaltia, els elegirà, de forma successiva, la Junta Executiva d’entre els
seus membres.
Article 25
1. (..)
2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió,
individualment i per escrit, adreçada al domicili que consti en la relació actualitzada
d'associats que ha de tenir l'associació. Cinc dies abans, com a mínim, tota la
documentació necessària ha d'estar a disposició dels socis al local social.
3. (..)
4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que contindrà un extracte de les
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la
llista de les persones assistents.
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L'acta haurà de ser aprovada, dins el termini de quinze dies, pel president i per dos
interventors designats a l'efecte per la pròpia Assemblea, i seguidament serà
comunicada a tots els ens locals associats.
Article 26
Perquè l’Assemblea General es pugui constituir vàlidament en primera convocatòria,
a l’efecte de la realització de les sessions, deliberacions i presa d’acords, cal la
presència de la meitat més un dels membres associats, havent de ser-hi presents el
president i el secretari o les persones que els substitueixin.
En segona convocatòria, que tindrà lloc mitja hora després, quedarà vàlidament
constituïda amb la presència de tres membres a més del president i del secretari.
Un mínim no inferior al 10 % dels associats pot sol·licitar a l'òrgan de govern la
inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar. La sol·licitud també es
pot fer directament a l'Assemblea, que decideix el que considera convenient, però
únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l'ordre del dia, si així
ho decideix la majoria de les persones presents.
Article 27
1. (..)
2. (..)
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels Estatuts,
la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja
existent, cal el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents.
4. Per a modificar els Estatuts es necessita l’acord dels plens de les entitats locals,
adoptat per majoria absoluta.
Article 29
1. La Junta Executiva queda constituïda vàlidament en primera convocatòria, si ha
estat convocada amb una antelació mínima de dos dies i hi ha un quòrum de la meitat
més un. A falta de quòrum, se celebrarà en segona convocatòria mitja hora més tard i
serà suficient la presència de dos membres a més del president i del secretari.
2. (..)
3. (..)
Els apartats no transcrits dels anteriors articles no son objecte de modificació.
Tercer.- Encomanar al CILMA la realització dels tràmits següents:


Publicació al BOP de Girona, i una referència al DOGC, de l’acord d’aprovació i del text
dels Estatuts modificats, una vegada es compti amb els acords de ratificació de tots els
ens associats.
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Remissió de l’acord de modificació a la Direcció General d'Administració Local, als
efectes de modificar les dades del Registre d'organitzacions associatives d'ens locals

No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.
2.2.- DEBAT
No es suscita cap tipus de debat
2.3.- VOTACIÓ
GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. SALVADOR BERGA FONT
SR. CARLES VILLANUEVA I CEA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA ARAU
SRA. LOURDES COROMINA I MASÓ

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

ALCALDE
SR. JOAN ESPONA I AGUSTIN

1 vot a favor

3.- PROPOSTA D’ACORD 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.
3.1.- PROPOSTA
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.
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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 Sant Joan les Fonts ” 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 de l’acord següent:
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 20 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.
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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.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.
3.2.- DEBAT
No es suscita cap tipus de debat
3.3.- VOTACIÓ
GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. SALVADOR BERGA FONT
SR. CARLES VILLANUEVA I CEA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA ARAU
SRA. LOURDES COROMINA I MASÓ

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

ALCALDE
SR. JOAN ESPONA I AGUSTIN
4.- PROPOSTA D'
MUNICIPAL (ROM)

1 vot a favor

APROVACIO

DEFINITIVA

DE

REGLAMENT

ORGÀNIC

4.1.- PROPOSTA
Donant compliment al que es disposa en l'article 175 Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, en relació amb l'expedient que s'instrueix per a l'aprovació del Reglament
orgànic del Ple municipal, s'emet la següent proposta de resolució, amb base als següents,
ANTECEDENTS
1º.- El Ple d'aquest Ajuntament, en la sessió celebrada el dia 9 de Març de 2015 va aprovar
inicialment el Reglament orgànic del Ple municipal .
2º.- L'expedient es va sotmetre a informació pública durant el termini de 30 dies mitjançant
inserció d'anunci en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província nº
58, de data 25 de març de 2015, NO havent-se presentat en aquest termini cap al·legació.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable ve determinada per:
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- Articles 4.1 a) , 22.2.d) ,49 i 122.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
- Articles 46 a 56 del Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.
- Articles 49 a 51 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.
- Articles 197 i 197 bis de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General,
en la seva redacció donada per la EL 2/2011, de 28 de gener, per la qual es modifica l' EL
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.
Atenent els antecedent i la normativa d'aplicació es proposa al Ple de la Corporació l'adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar amb caràcter definitiu, la redacció final del text del Reglament orgànic del
Ple municipal ,
SEGON.- Publicar el text íntegre del Reglament orgànic del Ple municipal en el Butlletí Oficial
de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de la seva entrada en vigor a tenor
del previst en l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
TERCER.- Donar trasllat d'aquest acord i del text definitiu del Reglament Municipal a la
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.
4.2.- DEBAT
No es suscita cap tipus de debat
4.3.- VOTACIÓ
GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. SALVADOR BERGA FONT
SR. CARLES VILLANUEVA I CEA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA ARAU
SRA. LOURDES COROMINA I MASÓ

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

ALCALDE
SR. JOAN ESPONA I AGUSTIN

1 vot a favor

5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL SISTEMA
D'ACTUACIÓ URBANÍSTIC AL PLA PARCIAL DEL SECTOR URBANITZABLE
DELIMITAT “LES MULLERES” (Sector SUD-II - CABRAFIGA II).
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5.1.- PROPOSTA
Atès que la Junta de Compensació de 27 DE Febrer de 2015 en data 17 de març de 2015 nº
entrada 531 notifica a l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts l'acord de modificació del sistema
d'actuació urbanística al Pla parcial del sector urbanitzable delimitat “Les Mulleres” (Sector sudII – Cabrafiga II) al terme municipal de Sant Joan Les Fonts.
Vist la problemàtica existent amb el desenvolupament de la gestió del sistema d'actuació actual
en l'àmbit del Pla parcial del sector urbanitzable delimitat “Les Mulleres” (Sector sud-II –
Cabrafiga II) al terme municipal de Sant Joan Les Fonts. s'ha sol·licitat informe tècnic-jurídic al
Tècnic Municipal d'Urbanisme, sobre la possibilitat de canviar el sistema d'actuació de
compensació actual previst en el Pla parcial del sector urbanitzable delimitat “Les Mulleres”
(Sector sud-II – Cabrafiga II) pel sistema d'actuació de reparcel·lació, modalitat de cooperació,
on els propietaris aporten el sòl de cessió obligatòria i gratuïta, i l'Administració actuant executa
les obres d'urbanització amb càrrec als dits propietaris,emetent-se l'esmentat informe en data 1 de
desembre de 2004, el qual forma part de l'expedient.
Vist el que disposa l'article 113 i la D.T 5.2 de la Llei 2/2002 d'urbanisme, es proposa al Ple el
següent acord:
PRIMER.- Aprovar inicialment el canvi de modalitat del Sistema d'Actuació Urbanístic establert
al Pla parcial del sector urbanitzable delimitat “Les Mulleres” (Sector sud-II – Cabrafiga II) al
terme municipal de Sant Joan Les Fonts. passant-se del sistema actual de compensació a la
modalitat de cooperació, del sistema de reparcel·lació .
SEGON.- Obrir un tramit d'informació pública per un termini d'un mes, publicant el presente
acord al BOPG, DOGC, en un dels diaris de més divulgació i notificant-se aquest acord a tots els
propietaris afectats.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.
5.2.- DEBAT
No es suscita cap tipus de debat

5.3.- VOTACIÓ
GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT

1 vot a favor
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SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. SALVADOR BERGA FONT
SR. CARLES VILLANUEVA I CEA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA ARAU
SRA. LOURDES COROMINA I MASÓ

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

ALCALDE
SR. JOAN ESPONA I AGUSTIN

1 vot a favor

6.- PROSPOSTA D'APROVACIÓ INICIAL DE L'ORDENANÇA DE VOLUNTARIAT
6.1.- PROSPOSTA
A Catalunya l’associacionisme i el voluntariat prové d’una llarga tradició que s’ha anat
desenvolupant a través d’uns models propis i que pren força a partir de la participació cívica i
solidària dels ciutadans i ciutadanes en la vida social. És per això que l’article 43.1 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics tenen que promoure la participació
social en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques, i concretament també
la participació individual i associativa en els àmbits cívics, socials, culturals, ambientals,
econòmics i polítics, amb ple respecte amb els principis de pluralisme, lliure iniciativa i
autonomia.
A Sant Joan Les Fonts són diverses les persones i entitats que mostren dia rere dia un interès en
la participació altruista i solidària en serveis pel bé comú, fet que suposa la necessitat d’establir
una regulació d’àmbit municipal per tal de donar cobertura a aquests ciutadans i ciutadanes que
col·laboren amb el municipi, complint així amb el mandat constitucional i autonòmic de
promoció per part dels poders públics la participació del ciutadans en els àmbits cívics, socials,
culturals, ambientals, econòmics i polítics.
Per tant, el present reglament neix amb la finalitat de regular l’acció voluntària, com a
complement de l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament i llurs organismes autònoms.
Atenent l'exposició de motius es proposa al Ple de la Corporació els següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’ordenança municipal reguladora del voluntariat de
l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts que consta en aquest acord com a annex.
SEGON.- Sotmetre a informació pública l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora del
voluntariat de l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts mitjançant publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de
difusió provincial i en el tauler d’edictes de la Corporació, durant el termini de trenta dies hàbils
als efectes que es presentin les al·legacions, suggeriments, reclamacions i/o objeccions que es
considerin convenients.
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TERCER.- Disposar que si transcorregut el termini d’informació pública no s’han presentat
al·legacions, suggeriments, reclamacions i/o objeccions, l’acord d’aprovació inicial de
l’ordenança municipal del voluntariat de l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts esdevindrà
definitiu, sense necessitat d’adoptar nou acord i sense perjudici de la resolució que s’hagi de
dictar per a la publicació del text íntegre de l’ordenança.
QUART.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’Alcalde president,
il·lustríssim senyor Joan Espona i Agustín, a signar tots i cada un dels documents que siguin
necessaris per a dur a terme els anteriors acords.
No obstant això, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.
6.2.- DEBAT
No es suscita cap tipus de debat
6.3.- VOTACIÓ
GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. SALVADOR BERGA FONT
SR. CARLES VILLANUEVA I CEA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA ARAU
SRA. LOURDES COROMINA I MASÓ

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor

ALCALDE
SR. JOAN ESPONA I AGUSTIN

1 vot a favor

ANNEX I
ORDENANÇA MUNICIPAL DEL VOLUNTARIAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT
JOAN LES FONTS
Exposició de motius
I. En el marc general, l’article 9.2 de la Constitució espanyola diu que correspon als poders
públics promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en
els quals s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin
la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i
social. En aquest mateix sentit es pronuncia l’article 4 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de
juliol, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
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A Catalunya l’associacionisme i el voluntariat prové d’una llarga tradició que s’ha anat
desenvolupant a través d’uns models propis i que pren força a partir de la participació cívica i
solidària dels ciutadans i ciutadanes en la vida social. És per això que l’article 43.1 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics tenen que promoure la participació
social en l’elaboració, la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques, i concretament també
la participació individual i associativa en els àmbits cívics, socials, culturals, ambientals,
econòmics i polítics, amb ple respecte amb els principis de pluralisme, lliure iniciativa i
autonomia. En efecte, el nostre país s’ha caracteritzat per un teixit associatiu format per persones
que han adoptat l’opció enfront la comunitat i han dedicat part del seu temps al servei del bé
comú per mitjà dels diversos àmbits d’intervenció, com són el social, cultural, ambiental, de
cooperació internacional i de drets humans, de participació ciutadana, civisme i altres.
La Carta social europea proposa, en l’article 12, estimular la participació dels individus en
l’acció i el manteniment dels serveis socials, i la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat, fixa
com a objectiu promoure i facilitar la participació solidària dels ciutadans en actuacions de
voluntariat, en el si d’organitzacions sense ànim de lucre públiques o privades.
En l ‘àmbit del règim local, l’article 18 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local disposa que són drets i deures dels veïns, participar en la gestió municipal
d’acord amb allò disposat en les lleis, i en el seu cas, quan la col·laboració amb caràcter
voluntari dels veïns sigui interessada pels òrgans de govern i administració municipal.
II. A Sant Joan Les Fonts són diverses les persones i entitats que mostren dia rere dia un interès
en la participació altruista i solidària en serveis pel bé comú, fet que suposa la necessitat
d’establir una regulació d’àmbit municipal per tal de donar cobertura a aquests ciutadans i
ciutadanes que col·laboren amb el municipi, complint així amb el mandat constitucional i
autonòmic de promoció per part dels poders públics la participació del ciutadans en els àmbits
cívics, socials, culturals, ambientals, econòmics i polítics.
Per tant, el present reglament neix amb la finalitat de regular l’acció voluntària, com a
complement de l’activitat desenvolupada per l’Ajuntament i llurs organismes autònoms.
Aquesta ordenança disposa de vuit articles que regulen la definició del voluntariat, les funcions
del voluntari o voluntària, els drets i els deures, la creació i seguiment de la Borsa del voluntariat
de Sant Joan Les Fonts, la formació dels voluntaris i l’entrada en vigor d’aquesta normativa.
Article 1.- Definició del voluntariat
1. S’entén per voluntariat el conjunt d’activitats d’interès general desenvolupades per persones
físiques, si no es duen a terme en virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol
altra retribuïda, que compleixin els següents requisits:
− Que tinguin caràcter altruista i solidari.
− Que la seva realització sigui lliure i la seva causa no es consideri per obligació personal o
deure jurídic.
− Que es duguin a terme sense contraprestació econòmica, sense perjudici del dret al
reembossament de les despeses que el compliment de l’activitat voluntària ocasioni.
− Que es desenvolupin per mitjà de les organitzacions privades sense ànim de lucre o públiques i
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s’ajustin a programes o projectes concrets.
2. En queden excloses les actuacions voluntàries aïllades, esporàdiques o prestades al marge
d’organitzacions públiques o privades sense ànim de lucre, executades per raons familiars,
d’amistat o veïnals.
3. L’activitat de voluntariat no pot, en cap cas, substituir el treball retribuït.
Article 2.- Funcions del voluntari/ària
1. L’actuació del voluntari/ària s’emmarca en l’àmbit de les activitats organitzades des d’aquest
ajuntament o bé per d’altres entitats i associacions de l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts,
sempre tenint en compte les preferències personals d’actuació de cadascun dels voluntaris/àries
inscrits a la borsa.
2. Les funcions del voluntari/a són:
− La realització de les activitats acordades entre els professionals de referència i el voluntari/ària,
pròpies dels projectes als quals està adscrit.
− La col·laboració en el disseny dels projectes i de les actuacions a les que s’incorpora.
− La col·laboració en el disseny i divulgació de les campanyes relacionades amb el voluntariat
que es posin en marxa.
Article 3.- Drets i deures del voluntari/ària
a) Drets del voluntari/ària
1. Obtenir informació de l’entitat on col·labora, sobre el funcionament, les finalitats i les seves
activitats, suport en el desenvolupament de l’acció voluntària i mitjans per poder exercitar-la
convenientment.
2. Rebre la formació necessària per al desenvolupament de l’activitat.
3. Ser tractat/da sense discriminació, respectant la seva llibertat, dignitat, intimitat i creences.
4. Gaudir d’acreditació identificativa suficient com a voluntari/ària davant de tercers i obtenir
certificació de la seva participació en els programes.
5. Participar activament en l’elaboració, planificació, execució i avaluació dels programes i
activitats on col·labori, amb el reconeixement social de la seva activitat.
6. Ser assegurat/da contra el risc d’accident i malaltia derivats directament de l’exercici de
l’activitat voluntària, amb les característiques i capitals assegurats que s’estableixin
reglamentàriament.
7. Rescabalar-se, si ho vol, de les despeses que li pugui ocasionar l’activitat voluntària.
8. Acordar lliurement les condicions de la seva acció voluntària i el compromís de les tasques
definides conjuntament, el temps i horari que hi podrà esmerçar i les responsabilitats acceptades
per cadascú.
9. Obtenir el respecte i reconeixement pel valor social de la seva contribució.
10. Realitzar la seva activitat en condicions de seguretat i higiene en funció de les
característiques d’aquesta.
11. Rescindir el compromís, sempre que es faci amb una antelació adequada.
b) Deures del voluntari/ària
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1. Cooperar en la consecució dels objectius del programa on participi per al compliment dels
compromisos adquirits dins de l’organització.
2. Realitzar l’activitat a què s’ha compromès amb responsabilitat, bona fe i gratuïtat, donant
suport de manera activa a la seva entitat i respectant les normes internes de funcionament.
3. Observar les mesures de seguretat i higiene reglamentades i aquelles que siguin adoptades per
l’entitat.
4. Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material que li pugui ser oferta pel beneficiari
o per tercers en virtut de la seva actuació.
5. Mantenir la confidencialitat, sense perjudici dels drets de la persona, de les informacions
rebudes i conegudes en el desenvolupament de la seva activitat, tant respecte dels beneficiaris
com de l’entitat.
6. En cas de renúncia, notificar-la amb antelació i continuar l’activitat fins que puguin adoptar-se
les mesures necessàries per evitar perjudicis greus al servei.
7. Respectar els drets dels beneficiaris de la seva activitat voluntària.
8. Actuar de forma diligent i solidària.
9. Participar en les tasques formatives previstes per l’organització de forma concreta per a les
activitats i funcions confiades, així com en aquelles que, amb caràcter permanent, siguin
necessàries per mantenir la qualitat dels serveis que prestin.
10. Seguir les instruccions adequades dels professionals o tècnics a l’hora d’impartir les
activitats encomanades.
11. Respectar i tenir cura dels recursos materials que posin a la seva disposició les
organitzacions.
Article 4.- Deures del programa de la Borsa del voluntariat
L’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts així com les entitats i associacions que facin ús de la Borsa
de Voluntariat estaran obligades a:
1. Complir els compromisos adquirits amb els voluntaris/àries en l’acord d’incorporació als
projectes.
2. Proporcionar al voluntari/ària la formació necessària per al desenvolupament correcte de les
seves activitats.
3. Garantir i vetllar pel compliment dels drets del voluntari/ària, tal i com es disposen en l’article
3.a.
4. Acreditar adequadament la realització de l’activitat que s’ha assignat al voluntari/ària
mitjançant diplomes de participació o altres documents acreditatius.
Correspon a l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts l’obligatorietat de subscriure una pòlissa
d’assegurança adequada a les característiques i circumstàncies de l’activitat desenvolupada pels
voluntaris/àries.
Article 5.- De la gestió de la Borsa del Voluntariat
La gestió de la Borsa del Voluntariat de Sant Joan Les Fonts estarà a càrrec d’un Equip Gestor.
Aquest Equip Gestor estarà format per:
− Un representant de l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts, que alhora serà el Responsable i
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Coordinador de l’Equip Gestor.
− Un representant de les entitats i associacions de Sant Joan Les Fonts que realitzen tasques de
gestió de voluntariat, sempre que aquestes tasques compleixin els objectius del present
reglament, tal i com s’especifica a l’article 1.
Article 6.- De l’organització de la Borsa del Voluntariat
1. Selecció dels voluntaris/àries
Poden actuar com a voluntaris/es totes les persones físiques majors de 18 anys i menors a partir
de 16 anys, degudament autoritzades pels seus pares o tutors, que estiguin empadronades al
municipi de Sant Joan Les Fonts.
Excepcionalment podran actuar com a voluntaris/àries els empadronats en altres municipis, si el
seu lloc de residència no suposa un obstacle per realitzar les tasques de voluntariat.
2. Incorporació.
Per incorporar-se a la Borsa, el voluntari/a ha d’haver presentat una sol·licitud acompanyada
d’una declaració jurada que no està inhabilitat per a funcions públiques per sentència ferma i del
compromís de conèixer i acceptar el contingut d’aquest Reglament.
Aquesta sol·licitud es presentarà a la finestreta Única de l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts.
L’escrit estarà disponible a la pàgina web municipal. La sol·licitud d’incorporació a la Borsa del
Voluntariat permetrà conèixer les preferències i la disponibilitat horària del voluntari/ària.
El responsable municipal responsable de la Borsa ha de fer la valoració oportuna per assignar el
voluntari/ària als projectes més adients, ajustant-ne el perfil a les necessitats de cada projecte.
La presentació de la inscripció a la Borsa de Voluntariat, implica l’acceptació d’aquestes bases i
l’acord de participació en les activitats que se li assignin, sempre tenint en compte les seves
preferències.
3. Acreditació.
L’Ajuntament es compromet a acreditar degudament cada voluntari/ària, en cadascuna de les
activitats que aquest participi.
En l’acreditació hi figurarà el nom Voluntariat de Sant Joan Les Fonts
4. Assegurança.
L’Ajuntament ha de subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscs del voluntari i els
accidents personals durant el temps que presti els seus serveis de voluntariat.
Aquesta assegurança ha d’incloure les possibles responsabilitats civils que es puguin derivar de
la seva actuació davant terceres persones.
5. Baixes en la Borsa.
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El voluntari/ària que formi part de la Borsa es podrà donar de baixa en qualsevol moment. Per a
fer-ho ho haurà de comunicar per escrit a l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts.
També serà causa de baixa definitiva no comparèixer a les activitats assignades, sense causa
justificada o l’incompliment, amb caràcter greu, dels deures als quals es compromet mitjançant
l’acord de participació.
En tot cas, a petició de la persona interessada s’ha de lliurar un document en què constin els
serveis prestats i la causa per la qual es va acordar la baixa.
6. Mecanismes de control.
El responsable de la Borsa del voluntariat ha de dur a terme el seguiment i avaluació de l’acció
voluntària.
7. Entitats i associacions
Les entitats i associacions que vulguin comptar amb la col·laboració de les persones voluntàries
inscrites a la Borsa del Voluntariat hauran d’estar legalment constituïdes i inscrites en el
corresponent Registre d’entitats municipal.
Article 7. Formació dels voluntaris
Amb l’objectiu d’aconseguir que l’acció dels voluntaris/àries sigui de qualitat, l’Ajuntament
podrà dur a terme accions formatives encaminades a poder realitzar les tasques encomanades de
la manera més eficient possible.
El voluntariat podrà gaudir de cursos de formació bàsica, cursos de formació específica i d’altres
activitats com ara conferències,tallers, etc.
Article 8. Entrada en vigor.
La present ordenança entrarà en vigor una vegada aprovat definitivament per l’Ajuntament i
publicat el seu text complet en el Butlletí Oficial de la Província de Girona en el termini previst
en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Recursos procedents contra l’acte publicat
Contra l’aprovació definitiva de l’ordenança, aquest acte administratiu és definitiu en via
administrativa, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala Contenciosa i
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,en el termini de dos mesos a
comptar del dia següent al de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Aquesta ordenança entrarà en vigor un cop que publicat completament el seu text en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona i hagi transcorregut el termini establert a l’article 70.2 de la
Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Sant Joan Les Fonts, ...........................
Joan Espona i Agustín
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Alcalde
AIXECAMENT DE LA SESSIÓ
Essent les vint-i-una hores i trenta minuts , la Presidència aixeca la sessió, de la qual s’exten la
present acta amb mi el secretari de la corporació que en dono fe.
CERTIFICO
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