ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PER EL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL DE SANT JOAN LES FONTS EL DIA 10 DE JULIOL DE
2015

MEMBRES ASSISTENTS:
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTIN
SRA. SILVIA PAGES SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ
MEMBRES QUE HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA:
SR. QUIM LLACH GALLARDO
ALCALDE-PRESIDENT
SR. JOAN ESPONA I AGUSTIN
SECRETARI
SR. ALFONSO GONZÁLEZ I LEAL
LLOC DE CELEBRACIÓ
Saló de Plens Municipal.
HORA DE COMENÇAMENT: 09:00 h.
HORA D'ACABAMENT 09:10 h.

VOTACIÓ PRÈVIA DE LA URGÈNCIA
El Sr. Alcalde proposa al Ple debatre i votar, com a caràcter previ, la inclusió per urgència
de l’únic punt de l’ordre del dia.
Sotmesa a votació queda aprovada amb el següent resultat:
GRUP DE CONVERGENCIA I UNIÓ
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTIN

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

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SILVIA PAGES SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLO
SR. RODOL MATEOS GONZÀLEZ

1 vot en contra
1 vot en contra
1 vot en contra

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTIN

1 vot a favor

1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL TEXT REFÒS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA
GENERAL A L'ÀMBIT DEL SISTEMA D'ESPAIS LLIURES I DE LA ZONA INDUSTRIAL
LES COROMINES-LA CANOVA DE SANT JOAN LES FONTS.
1.1. PROPOSTA
Atès que per acord de data 09/12/2014 va aprovar inicialment el Pla General a l'àmbit del
sistema d'espais lliures i de la zona industrial Les Coromines-La Canova de Sant Joan Les
Fonts.
Atès que ha estat sotmès a informació pública per un termini d’un mes mitjançant anunci
que s’ha inserit al Butlletí Oficial de la Província núm. 243 de data 22/12/2014, al DOCG
núm. 6772 de data 17/12/2014 i el Punt Diari de data 18/12/2014.
Atès que per acord de data 09/02/2015 es va aprovar provisionalment el projecte de Pla
General a l'àmbit del sistema d'espais lliures i de la zona industrial Les Coromines-La
Canova de Sant Joan Les Fonts, i que aquest va ser elevat a la Comissió d’Urbanisme per
a la seva resolució definitiva.
Atès que la Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona per acord de data 24/04/2015 va
aprovar definitivament el Pla General a l'àmbit del sistema d'espais lliures i de la zona
industrial Les Coromines-La Canova de Sant Joan Les Fonts i que condicionava
l’efectivitat de l’aprovació a la presentació de diversos requisits.
Atès que el dia 19/05/2015, es va aprovar el TEXT REFÓS DEFINITIU de la modificació
del Pla General a l'àmbit del sistema d'espais lliures i de la zona industrial Les CorominesLa Canova de Sant Joan Les Fonts.
Atès que la Comissió Provincial d'Urbanisme va introduir un condicionant, respecte de
l'adequació del projecte a l'informe del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa,
que s'adjunta a l'expedient.
Aquesta Alcaldia, ha trobat conforme incorporar el informe abans esmentat en un text
refós i per tant proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
PRIMER: APROVAR el TEXT REFÓS DEFINITIU de la modificació del Pla General a
l'àmbit del sistema d'espais lliures i de la zona industrial Les Coromines-La Canova de
Sant Joan Les Fonts. situat al terme municipal de Sant Joan Les Fonts, que inclou tots els
requisits exigits pel Direcció General d’Urbanisme de Girona, els requisits demanats per
l'informe del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i que incorpora el Projecte
del Pla General a l'àmbit del sistema d'espais lliures i de la zona industrial Les CorominesLa Canova de Sant Joan Les Fonts en un sol redactat.
SEGON: TRAMETRE l’expedient del Pla General a la Comissió Provincial d’Urbanisme
als efectes oportuns.
No obstant el Ple de la Corporació acordarà el que estimi pertinent.

1.2.- DEBAT
Pren al paraula la Sra. Gemma Cots, portaveu del grup de la CUP-PA, per dir que el seu
grup no considera que el punt inclòs a l'ordre del dia tingui caràcter d’urgència. Continua
dient que el seu grup vol denunciar les formes i la dinàmica de com es porta a terme la
transparència publicitada per aquest equip de govern, dient literalment el següent:
Primera, volem deixar constància que durant les quaranta-vuit hores anteriors al ple no
han pogut estudiar la documentació.
Tampoc tenim la documentació necessària per valorar la proposta, ens falten els informes
tècnics, ni han pogut fer la consulta a l’arquitecte, hi ha una sèrie de factors que no
queden del tot clars.
D’altra banda volem preguntar i posar de manifest la titularitat de les propietats, abans i
desprès de les requalificacions, per nosaltres es totalment important i per tant demanem
aquesta informació.
Davant la falta d’informació demanem que el ROM es modifiqui, per adequar les
informacions necessàries dels plens extraordinaris amb una dinàmica transparent.
Per totes aquestes raons exposades la nostra assemblea hem decidit actuar d’aquesta
manera, un dels regidors no es presenta com a denuncia, votem un vot en contra i dues
abstencions.
No estem en contra de l’ampliació i el desenvolupament industrial del poble, però sí, amb
les formes en que s’han de realitzar.
Pren la paraula el Sr. Joan Espona, Alcalde de l'ajuntament, per manifestar que aquest ple
no és només extraordinari, sinó que és extraordinari i urgent, i per tant no es d'aplicació el
que disposa el ROM, en quant a les quaranta vuit hores anteriors a la seva celebració.
Continua dient que respecta l'opinió del grup de la CUP-PA, però no la comparteix. Explica
que es tracta d’una indústria amb molt volum productiu, que inclús ha comprat naus a un
altre municipi, en previsió de que, si per les raons que siguin, no es solucionés aquest
tema, poder marxar del municipi.
Puntualitza en referència a la falta d’informació, dient que al mateix moment de convocar
el ple varen tenir la mateixa informació que qualsevol membre de l’equip de govern.
Afirma que en el moment que es va convocar el ple, el secretari i l’arquitecte municipal,
van oferir tota la informació de que disposaven i inclús es varen reunir amb alguns
membres del grup de l'oposició per donar la major informació possible.
1.3.- VOTACIÓ
GRUP DE CONVERGENCIA I UNIÓ
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTIN

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

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP)
SRA. SILVIA PAGES SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLO
SR. RODOL MATEOS GONZÀLEZ

1 abstenció
1 abstenció
1 vot en contra

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTIN

1 vot a favor

AIXECAMENT DE LA SESSIÓ
Essent les vint-i-una hores i trenta-cinc minuts , la Presidència aixeca la sessió, de la qual
s'estén la present acta amb mi el secretari de la corporació que en dono fe.
CERTIFICO

