ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER EL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL DE SANT JOAN LES FONTS EL DIA 13 DE
MARÇ DE 2017.
MEMBRES ASSITENTS:
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 MARTÍN
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

ALCALDE-PRESIDENT
SR. JOAN ESPONA I AGUSTÍN
SECRETARI
SR. ALFONS GONZÁLEZ I LEAL
LLOC DE CELEBRACIÓ
Saló de Plens Municipal.
HORA DE COMENÇAMENT: 21:00 h.
HORA D'ACABAMENT 22:00 h.
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12.5 Debat (Pàg. 42)
12.6 Votació (Pàg.42)
MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Moció (Pàg.44-46 )
Debat (46)
Votació (Pàg. 47 )
13. TORN ASSUMPTES D'URGÈNCIA.
CONTROL I FISCALITZACIÓ
14. PRECS I PREGUNTES. (Pàg 47-51)
PROPOSTA D’ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRER DE 2017.
VOTACIÓ:

GRUP DE

PDCAT

SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

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. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

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

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor
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ÀREA D’ALCALDIA
CONTROL I FISCALITZACIÓ
CORRESPONDÈNCIA OFICIAL.

PEL

PLE

DEL

DESPATX

I

LA

RELACIÓ DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL DEL 14 DE DESEMBRE DEL
2016 FINS AL 12 DE MARÇ DE 2017
Document de data 3 de gener de l’any en curs provinent de l’Oficina del Jurat de
l’Audiència Provincial de Girona segons el qual adjunten llista definitiva dels
candidats a jurat corresponents al nostre Ajuntament, per als propers anys 2072018, perquè sigui exposada els dos anys de vigència de l’esmentada llista.
Document de data 17 de gener de l’any en curs provinent del Departament de
Territori i Sostenibilitat segons el qual adjunten comuniquen que els titulars
afectats per les obres del projecte de la carretera GI-522 del PK 3+000 al 3+375
han estat convocats a les dependències municipals el dia 26 de gener per tal de
formalitzar l’acta d’ocupació de les finques afectades.
Document de data 23 de gener de l’any en curs provinent del Consell Comarcal
de la Garrotxa segons el qual adjunten l’adhesió i informe de representació
sindical amb la finalitat d’adherir-se al Pla Agrupat en cas d’estar-hi interessats.
Document de data 1 de febrer de l’any en curs provinent de l’Ajuntament de
Santa Pau segons el qual comuniquen la concessió d’audiència de l’expedient
aprovació inicial Mod.núm. 1/2016 POUM de Santa Pau relatiu a l’aparcament
d’autocaravanes.
Document de data 2 de febrer de l'any en curs provinent de la Diputació de
Girona segons el qual comuniquen l’aprovació de les bases específiques
reguladores i la convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció i
foment de l’activitat física i esport a les comarques gironines per a l’any 2017.
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CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
1.DECRETS DE PADRÓ D’HABITANTS
DECRETS DE PADRÓ D’HABITANTS
Del dia 13 de desembre de dos mil setze al 10 de març de dos mil disset hi ha
hagut un total de 33 decrets d' altes i canvis de domicili, deguts a canvis de
residència nacional i canvis de domicili dins el mateix municipi, els quals
s’adjunten al present en forma d’annex.
NOM I COGNOMS

DATA

ADREÇA

Carmen Pinadero Avila

15/12/2016

Ptge. Nuria,1,2

Montserrat Arnedo Gómez

15/12/2016

Mallorca,5

Xavier Borrego Fuentes

16/12/2016

Ctra. d’Olot,22,2,2

José Daniel Herrera Campos

16/12/2016

Secretari Moret,3,3,1

Robin Singh

19/12/2016

Francesc Caula, 8,1,1

Francisco Galobardes Bossoms

23/12/2016

Ptge.Barcelona,3

Manel Algaba del Cid

13/12/2016

Avgda.Cisteller, 18

Mª Àngels Pujol Cornell`

21/02/2016

Ptge.Barcelona, 17,2,2

Ranjet Singh

09/01/2017

Sant Antoni, 7,2

Claudia M.García Delgado de Herrera

09/01/2017

Secretari Moret, 3,1

Juan Vilaseca Lorca

11/01/2017

Avgda. Pirineus, 4,1,2

Vicenç Gil Tarradellas

09/01/2017

Avgda.Rafel Torras, 17

Reinan Guevara Piedra

13/01/0217

Ctra. d’Olot, 20B,3,1

Marta Masoliver Soler

16/01/2017

Mallorca, 9

Ivan Bayo Boix

16/01/2017

Sant Antoni, 6,2,2

Siga Touray Touray

10/01/2017

Coll de Jou, 3

Jesus Rebull Bramon

20/01/2017

Lliberata Ferrarons, 5

Alfred Blanco Vilalta

20/01/2017

Mas Peracaula, 18

Mireia Sarrats Romero

20/01/2017

Enric Granados, 6,3,3

Aurora Codina Pastoret

24/01/2017

Gironés,2

Alexandre Quiles Gonzalez

26/01/2017

Mallorca, 24
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Victor Angullo Torrijos

26/01/2017

Ptge. Girona,7

Alexandru Georgian Stefan

10/02/2017

Mas Guardiola

Joaquim Escayola Homs

02/02/2017

Secretari Moret, 13

Reynaldo Louzao

13/02/2017

Sant Antoni, 11,2,1

Moahamed Akoudad

16/02/2017

Ctra. d’Olot,19

Carmen Perales López

16/02/2017

Rompuda, 4

Manel Gallardo Quintana

20/02/2017

Mas Cal Xicot

Gurtej Singh

24/02/2017

Puntia, 7,5,1

Luis Fernando Quintero Aponte

24/02/2017

Ponent, 26

Amit Kumar

27/02/2017

Avgda.Cisteller, 12,3,2

Abdeslam Aabdou

01/03/2017

Avgda.Rafel Torras,1,2,2

Joan Borrás Hernández

01/03/2017

Mas Peracaula, 16

2. DECRETS D'ALCALDIA

Decret de data 15 de desembre de 2016 segons el qual es dóna per comunicada
la modificació de l’explotació ramadera semi-intensiva bovina ubicada al Mas la
Coma.
Decret de data 30 de desembre de 2016 segons el qual es resol aprovar la
relació comptable adjunts, d’obligacions i propostes de manament de pagaments
que obren l’expedient 00002/16 per import líquid de 12.877,30 euros.
Decret de data 26 de gener de l’any en curs segons el qual es resol donar per
comunicada la modificació de l’explotació ramadera la qual queda legalitzada
amb la capacitat annexa.
Decret de data 26 de desembre de 2016 segons el qual s’acorda aprovar
l’expedient de suplement de crèdits número 03/2016 per al pressupost del
present exercici, per un import de 69.000,00 euros.
Decret de data 18 de gener de 2017 segons el qual s’acorda aprovar l’expedient
de suplement de crèdits número 01/2017 per al pressupost del present exercici,
per import de 302.157,17 euros.(Teulat Pavelló Municipal)
Decret de data 28 de febrer de l’any en curs segons el qual es resol aprovar la
liquidació del Pressupost de 2016.
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2. DECRETS DE CONTRACTACIÓ
Decret de data 14 de desembre de 2016 segons el qual es resol aprovar la
memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals de les obres
titulades “PAVIMENTACIÓ PLAÇA ESTADA JUVINYÀ” i que ascendeix a un
import global de 16.442,00 Euros (SENSE IVA).
Decret de data 14 de desembre de 2016 segons el qual es resol aprovar la
memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals de les obres
titulades “REFORMA ENTRADA MOLÍ FONDO” i que ascendeix a un import
global de 8.853,74 Euros (SENSE IVA).
Decret de data 21 de desembre de l’any en curs segons el qual es resol aprovar
la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals de les obres
titulades “ REPARACIÓ DE DIFERENTS CAMINS VEÏNALS” i que ascendeix a
un valor global de 22.400,00 Euros (SENSE IVA).
Decret de data 21 de desembre de l’any en curs segons el qual es resol aprovar
la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals de les obres
titulades “ACONDICIONAR ZONA AJARDINADA PERECAULA” i que ascendeix
a un import global de 19.900,00 euros (SENSA IVA).
Decret de data 21 de desembre de l’any en curs segons el qual es resol aprovar
la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals de les obres
titulades “ESCALA D’ACCÉS A LA ZONA DELS BLISTERS” i que ascendeix a
un import global de 19.600,00 Euros (SENSE IVA).
Decret de data 22 de desembre de l’any en curs segons el qual es resol aprovar
la memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals de les obres
titulades “ SENYALITZACIÓ HORITZONTAL: URBANITZACIÓ DE LA
ROUREDA I POLÍGON INDUSTRIAL DE BEGUDÀ” i que ascendeix a un import
global de 11.905.00 Euros (SENSE IVA).

Decret de data 14 de desembre de 2016 segons el qual es resol aprovar la
memòria valorada redactada pels serveis tècnics municipals de les obres
titulades “REPARACIÓ AMB ASFALT DE DIVERSOS CARRERS A LA ZONA DE
LA ROUREDA” i que ascendeix a un import global de 46.991,25 Euros (SENSE
IVA).
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CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Des del dia 13 de Desembre de 2016 fins al dia d’avui s’han celebrat les
següents juntes de govern, que han estat trameses als efectes procedents, un
cop aprovades, a tots els regidors que formen el consistori:
Junta de Govern de data 12/12/2016
Junta de Govern de data 27/12/2016
Junta de Govern de data 03/01/2017
Junta de Govern de data 09/01/2017
Junta de Govern de data 16/01/2017
Junta de Govern de data 23/01/2017
Junta de Govern de data 30/01/2017
Junta de Govern de data 07/02/2017
Junta de Govern de data 13/02/2017
Junta de Govern de data 20/02/2017
Junta de Govern de data 27/02/2017
Junta de Govern de data 06/03/2017
Junta de Govern de data 13/03/2017

DONAR COMPTE DELS INFORMES D’INTERVENCIÓ I TRESORERIA DEL
QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2016 D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX LA
LLEI 15/2010 DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT
1.- DONAR COMPTE DE L’INFORME RELATIU AL PERÍODE MIG DE
PAGAMENT (PMP) TRIMESTRAL A PROVEÏDORS DE LES AAPP SEGONS
RD 635/2014. 4er TRIMESTRE 2016.
El BOE de data 30 de juliol de 2014 recull el reial Decret 635/2014, de 25 de
juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de
pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el
procediment de retenció de recursos de règim de finançament previstos en la
Llei Orgànica 2/2014, de 27 d’abril, d’estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Concretament el capítol II (Del període mig de pagament a proveïdors), estableix
d’una banda la metodologia per al càlcul del període mig de pagament en termes
econòmics i d’una altra la manera en què s’ha de publicar aquest període mig de
pagament.

9

Es proposa al Ple de l’Ajuntament el present acord:
Primer i únic.- Prendre coneixement de l’informe d’Intervenció sobre el PMP
corresponent al 4er TRIMESTRE 2016. i del compliment del període màxim
previst en la llei.
Els regidors resten assabentats
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2.- DONAR COMPTE DE L'INFORME DE SEGUIMENT DEL PLA D'AJUST,
PERÍODE 4r TRIMESTRE 2016.
D’acord amb les dades d’execució pressupostària existents a 31 de DESEMBRE
de 2016, l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts, compleix amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària. No obstant això, s’haurà de portar a terme el
pertinent seguiment de l’execució del pressupost per ajustar les estimacions a
l’evolució efectiva del mateix.
D’acord amb allò establert a l’article 4 de la LOEPSF (Llei Orgànica 2/2012, de
27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera), i el
desenvolupament del mateix realitzat per l’Ordre HAP/2105/2012, concretament
els articles 4 i 16 de la mateixa, aquesta Intervenció ha complert amb la seva
obligació de remissió de subministrament de la informació trimestral
corresponent al 4r TRIMESTRE 2016, en temps i forma.
Havent-se tramés la totalitat de la informació requerida pel Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públicas a través de la plataforma telemàtica habilitada en la
“Oficina Virtual de las Entidades Locales”:
https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/Trimestrales/
present informe justificant de la remissió.
Els regidors resten assabentats.
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s’adjunta

annex

al
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3.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL 4R
TRIMESTRE 2016
Atès que l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012
(LOEPSF), de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
preveu a l’article 16, l’obligació, de totes les entitats locals, de remetre informació
trimestral acumulada sobre l’estat d’execució dels seus pressupostos d’ingressos
i despeses al Ministeri d’Hisenda i Administracions Locals.
Atès que és voluntat de l’equip de govern remetre al Ple de l’Ajuntament
informació sobre l’estat d’execució trimestral dels pressupostos d’ingressos i
despeses.
Atès que, segons figura al propi aplicatiu del Ministeri d’Hisenda i AAPP,
l’execució pressupostària del 4R trimestre del 2016 compleix els objectius
d’estabilitat, i deute.
Vist tot l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament els següents acords:
Primer i únic.- Prendre coneixement del contingut de l’estat d’execució
pressupostària del 4r trimestre de l’exercici 2016 que s’annexa; i del
compliment dels objectius exigits per la llei d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Els regidors resten assabentats.
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4.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI 20162019.
Vista la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera. El seu article 29 estableix que les Administracions
Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el que
s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals. El seu article 27.2
estableix que, abans de l’1 d’octubre de cada any, les Comunitats Autònomes i
les Corporacions Locals trametran al Ministri d’Hisenda i Administracions
Públiques informació sobre les línies fonamentals que contindran els seus
pressupostos. En el seu article 12 determina una de les tres regles fiscals que
recolzen els principis d’estabilitat i sostenibilitat, que és la regal de despesa.
Segons aquesta regla la despesa computable no pot superar la taxa de
referència del creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola. Les
línies fonamentals que contindran els pressupostos municipals per al període
2016-2019 és la següent:
ELS REGIDORS RESTEN ASSABENTATS
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El Sr. Secretari, prenc la paraula i procedeix a efectuar els aclariments pertinents
sobre el tema, com cada trimestre es dona compte de les obligacions que tenim
amb el Ministeri d’ Hisenda, tenim l’obligació d’elaborar l’informe relatiu al
període mig de pagament del qual en tenim l’annex, del seguiment del Pla
d’Ajust, tenim igualment de donar compte del pressupost relatiu al quart trimestre
i també d’aprovar el marc pressupostari 2016/2017, tota aquesta informació ja
està tramitada, i està en mans, per tant, del Ministeri d’Hisenda.

PROPOSTA
PROPOSTA D'APROVACIÓ D’ADHESIÓ A L’ESTRATÈGIA I EL PROGRAMA
D’ACTUACIÓ DE LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE DE LA
GARROTXA 2016 – 2020
La diversitat d’ens d’abast comarcal que treballen per un desenvolupament de la
Garrotxa ha propiciat la definició i l’execució de diferents plans, programes i
estratègies comarcals que conflueixen en un mateix objectiu: el
desenvolupament socioeconòmic de la Garrotxa. Atenent a la diversitat
d’instruments que treballen vers aquest objectiu, es considera necessari
identificar i fer un seguiment específic de la planificació estratègica d’abast
comarcal que crea un marc de referència per al desenvolupament turístic de la
Garrotxa per tal d’assegurar-ne el seu encaix amb els Principis de la CETS.
Alhora, per assegurar que el desenvolupament turístic de la comarca pren com a
referència la present Estratègia i Programa d’Actuació, resulta imprescindible
reforçar-ne els òrgans i espais de pilotatge de la CETS. Així, cal establir
mecanismes de treball tècnic i participació que assegurin la governança de la
CETS, entesa com una organització efectiva, transparent i que integri la millora
contínua en el seu funcionament. Aquests mecanismes han de permetre un clar
lideratge de la CETS per part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa i de Turisme Garrotxa – Fòrum de la CETS.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Únic- Aprovació de l’Estratègia i el Programa d’Actuació de la Carta Europea de
Turisme Sostenible de la Garrotxa 2016–2020. Que es traslladi aquest acord als
interessats d’aquest expedient
No obstant el Ple de la Corporació estimarà el que consideri oportú.
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ANNEX
PROGRAMA D’ACTUACIÓ DE LA CARTA
SOSTENIBLE DE LA GARROTXA 2016 – 2020

EUROPEA

DE

TURISME

DEBAT
El senyor Alcalde dóna les explicacions relatives a aquest punt, informant que en
la Garrotxa es va aprovar per primera vegada aquesta carta europea el 2001, diu
que a aquest exercici es durà a terme, per tant, la quarta renovació a aquesta
adhesió al turisme sostenible i fins ara s’han complert força els objectius, com
per exemple els eixos, dels quals n’hi havia tres, un era el territori, l’altre era els
establiments de la comarca i en aquest moment es tracta de certificar agències
de viatge, serem, en aquest sentit, el primer territori, a nivell català, en que s’hi
adheriran dues empreses de la comarca, els objectius, en definitiva, són
aquests. Els ajuntaments de la comarca, continua el senyor Alcalde, s’hi han
adherit, i l’ajuntament de Sant Joan les Fonts, considera, que també ha de fer el
mateix.
La senyora Cots, intervé dient, que en relació en aquest punt, evidentment que
tot el relatiu amb la Carta Europea de Turisme Sostenible és molt positiu, afirma
conèixer aquest tema d’una manera molt àmplia, per tant el que demana, és
quines actuacions s’han dut a terme des de l’Ajuntament, és a dir, quines
aportacions ha fet el municipi en aquest sentit.
El senyor Alcalde respon dient, que totes les reunions que hi ha sobre el tema de
la carta, que creu recordar, és una al mes, doncs que ella assisteix i és una de
les col·laboradores més important, inclús no fa massa va demanar si era
necessari la seva adhesió, i va afirmar, com a tècnica de Turisme i Promoció de
l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts, que sí era necessària dita adhesió, la
nostra tècnica està treballant activament i conjuntament amb tota la comissió per
tal que es compleixen tots els objectius a assolir que són molt complerts en tots
els aspectes, sostenibilitat, ambiental, econòmic, etc. Tot segueix, per tant, amb
aquesta línia, la carta com totes les accions que es porten a terme.
En aquest sentit, la senyora Cots, vol concretar quines actuacions concretes i
planificades s’han plantejat des de l’Ajuntament de cares al municipi, que en tot
cas, la senyora Cots li ha quedat clar que hi ha unes actuacions que s’han portat
a nivell comarcal però quines línies directrius s’han seguit per aconseguir els
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objectius com és el tema dels viatges, dels operadors i demés, en aquest
aspecte, el senyor Alcalde, deixa clar, que la nostra tècnica va informant punt a
punt de les actuacions que cal fer, malgrat hi hagi sempre algun punt discutible,
però que es parla i s’acaba solventant, les reunions que es porten abans i
després que té la nostra tècnica amb la resta de la comissió estan plenament
consensuades i es segueix de manera estricte les directrius de la Carta.
La senyora Cots intervé dient, que malgrat que voten a favor si que hi hauria
d’haver la planificació, per exemple de fer un itinerari adaptat al Buscarró, és una
de les propostes que plantegen, tanmateix saber si l’Equip de Govern està en
coneixement d’aquesta circumstància.
En resposta a la qüestió plantejada per la senyora Cots, el senyor Espona,
insisteix que és un tema que es treballa molt des del Consistori i el propòsit és
fer un accés de minusvàlids que vagi fins a la Resclosa, d’adequar tot aquell
espai fluvial, tot i que, insisteix el senyor Alcalde, no és l’espai per parlar-ne, en
altre àmbit proposa de parlar-ne i explicar, si es vól, amb detall tots els aspectes i
línies que es segueixen; perquè és tan àmplia la Carta i tant el que s’ha aportat
des de l’Ajuntament de Sant Joan que està a disposat a debatre el tema quan es
vulgui i es cregui oportú, no hi ha, continua el senyor Alcalde, que no hi ha cap
itinerari a la comarca, adaptat a minusvàlids que s’estigui treballant, deixant a
part Sant Joan, l’altre tema es què es disposin dels recursos i les possibilitats per
fer-ho.
VOTACIÓ
GRUP DE

PDCAT

SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

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. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

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

ALCALDE
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JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

ÀREA DE GOVERNACIÓ
PROPOSTA
PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL
CONVIVÈNCIA I VIA PÚBLICA

DE

L’ORDENANÇA

DE

_
Considerant que el contingut de l’ordenança s’adapta a les exigències previstes
a l’article 16.1 del TRLRHL.
_
D’acord amb allò disposat als articles 17 i 47 de la LRBRL, el procediment a
seguir per a l’aprovació de l’ordenança fiscal de la present taxa és aquell que es
descriu a continuació:
_
1.Aprovació provisional pel Ple de la Corporació per majoria simple.
2.Exposició al públic per termini de 30 dies, com a mínim, dins dels quals els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes; la publicació s’efectuarà mitjançant el tauler d’anunci de l’ens local i al
BOP.
3.Finalitzat el període d’exposició pública, les corporacions locals adoptaran els
acords definitius que procedeixin, resolent les reclamacions que s’haguessin
presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o les
modificacions a què es refereixi l’acord provisional. En el cas que no s’haguessin
presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors
provisional, sense necessitat d’acord plenari.
4.Els acords definitius a què es refereix l’apartat anterior, incloent els provisionals
elevats automàticament a tal categoria, i el text íntegre de les ordenances o de
les seves modificacions, hauran de ser publicats al butlletí oficial de la província,
sense que entrin en vigor fins que s’hagi dut a terme la publicació esmentada.
_
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
següents
__
ACORDS
__
PRIMER.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal de L’ORDENANÇA DE
CONVIVÈNCIA I VIA PÚBLICA, la redacció de la qual és la que s’adjunta al
present acord en forma d’annex i que es dona per reproduït.
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_
TERCER.- Exposar-la al públic per termini mínim de trenta dies a comptar des
de la publicació al tauler d’anuncis o BOP, segons quina sigui l’última publicació.
__
QUART.- Entendre-la com definitivament aprovada en el cas que en el termini
d’exposició pública no es presentessin reclamacions, publicant el text íntegre de
l’Ordenança al Butlletí Oficial de la Província de Girona amb oferiment de
recursos d’acord amb l’article 19 del TRLRHL, entrant en vigor a partit de la
publicació esmentada._
No obstant el Ple de la Corporació estimarà el que consideri oportú.
ANNEX
ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA I VIA PÚBLICA

DEBAT:
El senyor Espona, dóna la paraula al senyor Josep Roca, Regidor de Governació
qui dóna les explicacions pertinents sobre aquesta qüestió, dient que aquest
punt fa referència a l’ordenança de convivència que és molt extensa i molt
completa, de fet fa referència a altres ajuntaments que també ho tenen, i després
d’uns quants anys formant part de l’Ajuntament i per experiència, s’ha deduït que
aquesta pot incloure tots els supòsits, el que es pretén, és que tothom qui usi els
espais públics ho faci de manera respectuosa, pel que fa amb els drets i la
llibertat de la resta de veïns, comportaments, que malgrat siguin poques, com és
fer necessitats fisiològiques al carrer o bé el consum de begudes alcohòliques o
el mal ús de la via pública, com per exemple, netejar els vehicles al carrer,
conservació del mobiliari urbà, prostitució, l’ús de pancartes i fulletons que també
quedi regulat, al igual que també parla de les actuacions en casos d’emergència
i el que fa és establir unes infraccions que van dels 750 als 3000 euros.
La senyora Gemma Cots cedeix la paraula a la senyor Sílvia Pagès qui intervé
dient, que la CUP-PA votarà en contra però per diferents motius, malgrat que vól
aclarir que no els sembla gens malament de disposar d’aquesta ordenança,
creuen que és important de tenir-la, pel que ha comentat el senyor Roca, tot
plegat incrementa que la gent tingui més respecte per l’ús de la via pública entre
altres coses però la veuen més com un còpia i enganxa d’una altra normativa i
no veuen que s’adeqüi massa a la realitat del municipi, a part també pensen que
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per la redacció d’aquesta ordenança també s’hauria de tenir en compte una mica
les demandes de la població i fer-la participativa, donat que la CUP-PA sempre
ha posat èmfasi en aquest tipus de participació ciutadana pot ser hagués estat
un bon moment per dur-la a terme, en aquest context aquesta ordenança tracta
de com utilitzar i prohibir de moltes coses que la gent de Sant Joan està fent i
conegués el que s’està prohibint o el que s’està regulant, en segon lloc també el
que no es veu clar, és pel fet que no s’ha fet partícip a la gent, llavors, cal
concretar, de quina manera serà comunicada l’elaboració i aquesta vigència de
l’ordenança perquè segurament es penjarà a la pàgina web de transparència
però també se sap que la majoria de la població de Sant Joan no es mira
aquesta pàgina, perquè tenim una població amb edat avançada, i gent que pot
ser tampoc fa usos de les xarxes socials o de l’ordinador, per tant, creuen oportú
que hi hauria d’haver alguna altra manera d’informar, o de fer-la arribar a les
cases, o per Olot Televisió que molta gent la mira, Ràdio Sant Joan, o per algun
d’aquests mitjans.
En tercer lloc també, un altre dubte que es genera, es sobre manera es farà
complir, perquè en l’ordenança especifica que serà la regidoria de Governació , i
no aclareix si intervindran els mossos d’Esquadra com a cos de seguretat i
d’ordre, donat que el municipi no disposa d’aquest cos, que és comarcal, i està
ubicat a Olot, si vindran fer vigilàncies tal i com es venen fent ara per altres
qüestions o bé s’habilitarà algun telèfon per tal que s’hi puguin fer denúncies,
són dubtes seriosos que caldria aclarir.
En quart lloc, serien qüestions més concretes, com ara, Títol 1 Capítol 3 l’article
9.1 diu que es prohibeix la mendicitat al carrer, aquest tema, els cohibeix una
mica, perquè s’ha de treballar per tal que no existeixi això però arribar el punt de
prohibir-la, no creuen que sigui el millor, en quan s’entén que això és
discriminatori tant per la persona que es veu obligada a exercir-la i només
s’aconsegueix, segurament, és marginar-la encara més, el pot ser s’hauria de
treballar és tractar de dotar-la de tots els mecanismes i eines per tal d’inserir-la a
la societat novament, un altre punt, continua la senyora Pagès que també els ha
sorprès una miqueta, en el títol 3 capítol 2, capítol 20, diu que es produeix
l’esport i el joc en espais públic no habilitats, en aquest sentit es genera la
pregunta si el que realment vól dir, si s’està prohibint els nens jugar a pilota en
places i carrers, perquè si realment és així, la senyora Pagès creu que el que
realment es farà es matar de vida al poble, veure com els nens/nenes juguen a
pilota a places i carrers és una de les coses boniques que té el poble, es poden
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prendre mesures per reduir-ne la perillositat entre altres coses, però de cap
manera tallar les ales als infants del municipi.
I per finalitzar, continua la senyora Sílvia Pagès, seria l’Annex I article 17.4, es
diu que utilitzar els espais públics per festes, celebracions sense autorització
municipal se li aplicarà una sanció, això es vol saber si implica utilitzar els espais
de pícnic del municipi sense demanar prèviament permís a l’ajuntament, que per
altra banda són zones utilitzades per festes d’aniversari o dinars familiars, i no es
podrà fer sense el consentiment municipal, i per últim, voldrien saber quin fet els
ha portat a la creació d’aquesta ordenança, si és que hi ha hagut queixes dels
veïns, si és la gent ha fet la petició de l’ordenança o és que s’ha contemplat des
de l’Ajuntament.
En aquest sentit, la senyora Pagès, comunica que per aquests motius votaran en
contra, donat que no hi ha vist una participació ciutadana en l’elaboració
d’aquesta ordenança.
Vist els dubtes presentats per la senyora Sílvia Pagès, respon el senyor Alcalde,
aclarint que aquesta ordenança s’ha dictat precisament per respondre a les
demandes de la gent, aquesta ordenança s’ha elaborat arran de les queixes
ciutadanes, que es troba amb persones fent cerveses a la via pública en lloc de
fer-la dins el local que és el que toca; els mossos també demanen que es regulin
aquests afers per tal que ells puguin intervenir, o sigui que a més de la gent
també les forces de l’ordre com són els Mossos d’Esquadra.
El senyor Alcalde remarca que a la Plaça Major no es pot jugar a pilota des de fa
anys, on hi ha un cartell que ho indica, tanmateix perquè és una queixa reiterada
de tots els veïns, donat que hi ha altres espais habilitats per practicar aquest
esport, sense la necessitat de fer-ho a la Plaça Major, com pot ser, l’espai de
Can Miquelet, una zona esportiva, l’escola que també si es demana s’hi pot
jugar, a més a més d’altres espais com les àrees de pícnic precisament es van
crear per estar al servei de la gent per tal de ser utilitzades.
El que no es pot fer per tal de no molestar als veïns, és fer festes amb música,
però sí aniversaris i altres esdeveniments.
En conclusió, l’única cosa que s’ha fet es respondre a les demandes de la
ciutadania, que s’adrecen a l’Ajuntament per donar a conèixer la problemàtica, i
atenen aquest afer s’ha decidit regular aquesta situació, com han fet la majoria
d’ajuntaments; per altra banda, també es pot donar el cas que una persona renti
el vehicle al carrer, ho fa dins una normativa, sense embrutir la via pública,
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tampoc se li dirà res, però sinó és el cas, se l’avisarà segurament més d’una
vegada, si la queixa persisteix s’avisaran als Mossos per tal que procedeixin a
multar-lo.
El senyor Josep Roca, Regidor de Governació, continuant amb la línia del senyor
Alcalde, opina que li sembla bé que es tinguin propostes i idees de com després
de comunicar a la població, però també és cert que aquestes coses són molt
extenses però també són de sentit comú, fa vergonya pensar que certes coses
s’hagin de regular quant realment si imperés el sentit comú potser ja no caldria.
En quan donant resposta al que s’ha consultat abans, de sobre que impulsat a la
creació d’aquesta ordenança, dir, que tal i com ha dit el senyor Alcalde, els
interessos entre els veïns, com ara la Plaça Major, sorolls, pilota.. i sí que es
tindran en compte altres propostes referents a com comunicar-ho, llavors
aprovada, se’n pot parlar.
Per altra banda, la senyora Pagès, insisteix en el punt en que el senyor Alcalde
ha comentat, de rentar el cotxe a la via pública, segons l’ordenança queda
explícit que queda prohibit rentar el vehicle al carrer, en aquest sentit hauria de
quedar ben reflectit el que queda prohibit i el que no. En aquest context, continua
la senyor Sílvia Pagès que es presentaran unes al.legacions per incloure al Ple,
en quan a les comunicacions a la població la senyora Pagès deixa clar que
l’Equip de Govern comptarà amb el suport de la CUP-PA.
De totes maneres, opina el senyor Alcalde, que si la CUP creu oportú fer
aportacions, el més adient hagués estat abstenir-se, perquè incorporar
modificacions i votar en contra, no ho veu del tot viable.
VOTACIÓ:
GRUP DE

PdCat

SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

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. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO

1 vot en contra
1 vot en contra
1 vot en contra
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SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

1 vot en contra

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

PROPOSTA:
PROPOSTA D'APROVACIÓ PROVISIONAL I IMPOSICIÓ DE L’ORDENANÇA
MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I ACTIVITATS
CULTURALS
Mitjançant Providència de data 22 de novembre de 2016, el Sr. Alcalde de la
corporació local va ordenar la imposició i ordenació de TAXA PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS I ACTIVITATS CULTURALS.
Considerant que el contingut de l’ordenança s’adapta a les exigències previstes
a l’article 16.1 del TRLRHL.
_
D’acord amb allò disposat als articles 17 i 47 de la LRBRL, el procediment a
seguir per a l’aprovació de l’ordenança fiscal de la present taxa és aquell que es
descriu a continuació:
_
1.Aprovació provisional pel Ple de la Corporació per majoria simple.
2.Exposició al públic per termini de 30 dies, com a mínim, dins dels quals els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin
oportunes; la publicació s’efectuarà mitjançant el tauler d’anunci de l’ens local i al
BOP.
3.Finalitzat el període d’exposició pública, les corporacions locals adoptaran els
acords definitius que procedeixin, resolent les reclamacions que s’haguessin
presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança, la seva derogació o les
modificacions a què es refereixi l’acord provisional. En el cas que no s’haguessin
presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors
provisional, sense necessitat d’acord plenari.
4.Els acords definitius a què es refereix l’apartat anterior, incloent els provisionals
elevats automàticament a tal categoria, i el text íntegre de les ordenances o de
les seves modificacions, hauran de ser publicats al butlletí oficial de la província,
sense que entrin en vigor fins que s’hagi dut a terme la publicació esmentada.
_
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels
següents__
ACORDS
__
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PRIMER.- Imposar la TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I ACTIVITATS
CULTURALS.
_
SEGON.- Aprovar provisionalment l’Ordenança fiscal de TAXA PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS I ACTIVITATS CULTURALS, la redacció de la qual
és la que s’adjunta al present acord en forma d’annex i que es dona per
reproduït.
_
TERCER.- Exposar-la al públic per termini mínim de trenta dies a comptar des
de la publicació al tauler d’anuncis o BOP, segons quina sigui l’última publicació.
__
QUART.- Entendre-la com definitivament aprovada en el cas que en el termini
d’exposició pública no es presentessin reclamacions, publicant el text íntegre de
l’Ordenança al Butlletí Oficial de la Província de Girona amb oferiment de
recursos d’acord amb l’article 19 del TRLRHL, entrant en vigor a partit de la
publicació esmentada._
No obstant el Ple de la Corporació estimarà el que consideri oportú.
ANNEX:

ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS I
ACTIVITATS CULTURALS
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.v) del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
(TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text
legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació de serveis i activitats
culturals.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i activitats culturals
organitzades pel propi Ajuntament, que fan referència a serveis realitzats en les
aules del PIS9, Aules Casal de La Canya i activitats com les de casal d’estiu, així
com l’ús de equipaments municipals.(Centre Sòcio-Culturals, Cooperativa de la
Canya, Rectoria, Pavelló CPS, Molí Fondo, Castell Juvinyà i Monestir romànic.

Article 3. Subjectes passius
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1. Són subjectes passius de la taxa, en concepte de contribuents, les persones
físiques que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització de
les activitats que es detallen a l’article 6 d’aquesta Ordenança.
2. Quan els alumnes matriculats siguin menors d’edat, vindran obligats al
pagament els seus pares o tutors.
Article 4. Responsables i successors
1. Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades
com a tals a la Llei General Tributària i a l’Ordenança General.
2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l’interessat,
es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.
3. Les obligacions tributàries pendents s’exigiran als successors de les persones
físiques,
jurídiques i entitats sense personalitat, en els termes previstos a la Llei General
Tributària i a l’Ordenança General.

Article 5.- Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions ni bonificacions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. Concretament en l’activitat de casal d’estiu, es podran concedir exempcions
totals o parcials de la taxa, previ informe dels serveis d’assistència social, a
aquells beneficiaris que estiguin mancats de recursos econòmics.
Als efectes d’atorgar bonificacions subjectives els interessats hauran de
presentar la documentació següent:
• Sol·licitud tipus que facilitarà l’àrea d’Atenció Social i Serveis a la
Persona d’aquest Ajuntament.
• DNI del subjecte passiu.
• Certificat de convivència i residència.
• Fotocòpia compulsada de l’última declaració de renda o certificació
negativa emesa per l’Agència
2. Estaran exempts de pagar per l’ús equipaments públics els membres,
col·laboradors i entitats en les activitats municipals.

Article 6. Quota tributària
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1. La quota tributària es determinarà en funció de la tipologia de serveis
d’ensenyaments especials que s’hagin sol·licitat o que s'utilitzin.
A aquest efecte s'aplicaran les tarifes següents:
a) CASAL D'ESTIU 2017
INFANTS DE SANT JOAN LES FONTS
SOCIS DEL C.P.S. / CAL PRESENTAR EL CARNET DE SOCI
INSCRIPCIONS TOT EL MES
GERMANS
1/2 JORNADA
TOT EL DIA
1er.

115,00 €

200,00 €

2on. i següents

105,00 €

180,00 €

INSCRIPCIONS PER SETMANESNES
GERMANS
1/2 JORNADA

TOT EL DIA

1er.

30,00 €

45,00 €

2on. i següents

25,00 €

40,00 €

NO SOCIS DEL C.P.S.
INSCRIPCIONS TOT EL MES
GERMANS
1/2 JORNADA

TOT EL DIA

1er.

130,00 €

210,00 €

2on. i següents

115,00 €

190,00 €

INSCRIPCIONS PER SETMANES
GERMANS
1/2 JORNADA

TOT EL DIA

1er.

35,00 €

50,00 €

2on. i següents

30,00 €

45,00 €

CASALET
INSCRIPCIONS PER SETMANES
GERMANS
1/2 JORNADA

TOT EL DIA

1er.

40,00 €

45,00 €

2on. i següents

35,00 €

40,00 €

Quota única, assegurança obligatòria casal d'estiu: 12€.

INFANTS DE FORA DE SANT JOAN

31

SOCIS DEL C.P.S. / CAL PRESENTAR EL CARNET DE SOCI
INSCRIPCIONS TOT EL MES
GERMANS
1/2 JORNADA

TOT EL DIA

1er.

150,00 €

260,00 €

2on. i següents

140,00 €

235,00 €

INSCRIPCIONS PER SETMANESNES
GERMANS
1/2 JORNADA

TOT EL DIA

1er.

40,00 €

60,00 €

2on. i següents

35,00 €

55,00 €

NO SOCIS DEL C.P.S.
INSCRIPCIONS TOT EL MES
GERMANS
1/2 JORNADA

TOT EL DIA

1er.

170,00 €

275,00 €

2on. i següents

150,00 €

250,00 €

INSCRIPCIONS PER SETMANES
GERMANS

1/2 JORNADA

TOT EL DIA

1er.

45,00 €

65,00 €

2on. i següents

40,00 €

60,00 €

CASALET
INSCRIPCIONS PER SETMANES
GERMANS

1/2 JORNADA

TOT EL DIA

1er.

50,00 €

60,00 €

2on. i següents

45,00 €

55,00 €

Quota única, assegurança obligatòria casal d'estiu: 12€.
Altres conceptes
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SERVEI DE GUARDERIA
- De 3/4 de 8 a les 9 del matí
- Preu de 10€ setmanals

SERVEI DE MENJADOR
Horari de 13 a 15h.
Lloc: Club Poliesportiu
Preu:
7€ per dia / 7,5€ esporàdic

b) CASAL DE NADAL
INFANTS

TOT EL DIA

EMPADRONATS

5 €/Dia

NO EMPADRONATS

7 €/Dia

c) UTILITZACIÓ SALES DE REUNIONS
CONCEPTE

Euros (€)

Utilització sales de reunions

50 € / dia

d) PRESTACIÓ DE SERVEIS A CENTRE DE FORMACIÓ PIS9
CONCEPTE

Euros (€)

Francès, preu màxim per alumne
Anglès, preu màxim per alumne
CODE CLUB
Pachwork, preu màxim per alumne

7€/hora
7€/hora
gratuït
21 €/mes

Article 7. Acreditament
La taxa regulada en aquesta ordenança es merita quan s’atorga o s’inicia la
prestació del servei o de l’activitat, entenent-se, a aquest efecte, que
l’esmentada iniciació es produeix amb la sol·licitud de l’interessat.
Article 8. Declaració, liquidació i ingrés
Cada prestació de servei o activitat serà objecte de liquidació individual.
Les taxes corresponents s’acreditaran en el moment de formalitzar la matrícula
pel curset, en el seu cas, i el pagament serà considerat com un requisit
indispensable per l’admissió al mateix.
Les que s’acreditin mensualment, ho seran per mesos anticipats, sense aquest
requisit no s’autoritzarà l’admissió a les diferents sessions.
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El pagament de la taxa es farà a les diferents dependències municipals que
assigni l’Ajuntament en cada una de les activitats a desenvolupar.
Els imports recaptats s’ingressaran i liquidaran diàriament a la tresoreria
municipal.
Article 9. Infraccions i sancions
El personal municipal encarregat del cobrament de la taxa és responsable de la
defraudació que es pugui produir en l’expedició dels comprovants.
La qualificació d’infraccions tributàries, així com de les sancions que a aquestes
corresponguin en cada cas, es regiran per la Llei general tributària.
Disposició Addicional. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les
referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de
normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de
desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta,
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en
què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què
porten causa.

DEBAT: El senyor Alcalde, dóna l paraula al Regidor de Governació, senyor
Josep Roca que intervé dient, que el es pretén es regular les taxes de les
activitats que s’organitzen des de l’Ajuntament i que fan ús d’equipaments d’ús
públic, tals com el Casal d’Estiu, Casal d’hivern, Casalet.
Per la seva part el grup CUP-PA ho troben conforme.
VOTACIÓ:
GRUP DE PdCat
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

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. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS

1 vot a favor
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SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

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

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

PROPOSTA:

PROPOSTA D’ACORD PER A LA CONVOCATÒRIA PER A LA RENOVACIÓ
DE PLACES DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.
La Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
notifica en data 1 de febrer de 2017 la resolució de la Sala del dia 31 de gener
de 2017 en el que, estan pròxim a finalitzar el termini de 4 anys per al qual van
ésser nomenats els actuals jutges de pau, es requereix per a que s’iniciïn els
tràmits corresponents per a fer la proposta a aqueix Tribunal de nomenament de
del Jutges de Pau titular i substitut del municipi.
En virtut de l’establert a l’art. 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels
Jutges de Pau, L’Alcalde-President, en virtut del dictamen adoptat per la
Comissió Informativa celebrada el passat dia 21 de desembre de 2015, proposa
al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Iniciar l’expedient de renovació dels càrrecs de Jutge de Pau Titular i
Substitut i fer convocatòria pública als efectes que les persones interessades en
accedir als esmentats càrrecs puguin presentar instàncies al registre de la
secretaria municipal, durant un termini de 20 dies des de l’endemà de la
publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província. Es fa constar que
els interessats no podran estar incursos en cap causa d’incapacitat per a l’ingrés
a la carrera judicial de les establertes a l’art. 303 de la L.O. del Poder Judicial.
SEGON.- Vistes les sol·licituds, efectuar proposta de nomenament al Ple i al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tot el qual, en virtut de l’establert
a l’art. 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, es fa
convocatòria pública als efectes que les persones interessades en accedir als

35

esmentats càrrecs puguin presentar instàncies al registre de la secretaria
municipal, durant un termini de 20 dies des de l’endemà de la publicació del
present edicte al Butlletí Oficial de la Província. Es fa constar que els interessats
no podran estar incursos en cap causa d’incapacitat per a l’ ingrés a la carrera
judicial de les establertes a l’art. 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
No obstant el Ple de la Corporació acordarà el que estimi pertinent.

DEBAT:
En l’últim punt de governació, el senyor Roca dóna les explicacions oportunes
sobre aquest afer, en el que transcorreguts quatre anys dels càrrecs del Jutge de
Pau i Substitut ara cal iniciar el procediment de renovació de càrrecs, fer la
publicació al BOP per tal qui vulgui presentar candidatures ho faci dins el període
establert, 20 dies naturals, al registre de l’Ajuntament, en tot cas dir, que hi ha
algunes incompatibilitats, com ara càrrecs electes del Poder Judicial.
Per la seva part el grup CUP-PA ho troben conforme.
VOTACIÓ:
GRUP DE

PDCAT

SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

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. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

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

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor
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PROPOSTA:

ÀREA DE SERVEIS
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA
DETERMINACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICAMENT MÉS AVANTATJOSA
AMB MULTICRITERI, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I TRÀMIT
ORDINARI, CONTRACTE SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL
SERVEI DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I NETEJA DE LA JARDINERIA
DEL MUNICIPI DE SANT JOAN LES FONTS.
Vista la necessitat d'aquest ajuntament de procedir a la licitació del contracte
administratiu que té per objecte la prestació consistent en el servei de
conservació, manteniment i neteja de la jardineria del municipi de Sant Joan Les
Fonts.
Atès que, de conformitat amb el que disposen els articles 10, 13 i 16 de
l'esmentat Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic -TRLCSP-, el present
contracte ha de ser qualificat com a contracte administratiu de serveis, subjecte
a regulació harmonitzada, per un valor estimat de 439.457.44 € euros i una
durada de quatre anys.
Atès al fet que per part dels Serveis Tècnics (SIGMA) s'ha procedit a l'elaboració
dels plecs de prescripcions tècniques pels quals s'ha de regir la present licitació i
per part de Secretaria els Plecs de clàusules administratives particulars
Vist l'informe jurídic favorable emès pel Secretari municipal de data 3 de març de
2017.
Acreditada l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient per fer front a
les necessitats del present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària
450/201.01 del pressupost de despeses d'aquesta entitat local en vigor.
Vista la fiscalització favorable emesa per la Intervenció municipal.
Atès el que estableix la disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic -TRLCSPPer tot el anteriorment exposat es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents
ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar l'expedient administratiu per dur a terme la licitació del
contracte administratiu dels serveis de conservació, manteniment i neteja de la
jardineria del municipi de Sant Joan Les Fonts, contracte subjecte a regulació
harmonitzada, procediment obert, tramitació ordinària, diversos criteris
d'adjudicació, per un preu de 439.457,44 euros (IVA inclòs) i una durada de
quatre anys.
SEGON.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que s'incorporen com a annex a la present proposta i es
donen per reproduïts.
TERCER.- Aprovar la despesa per import de 109.864,36 Euros per any, que
ascendirà a un total de 439.457,44 euros (IVA inclòs) per la durada total de
quatre anys, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 450/201.01 del pressupost
de despeses en vigor d'aquesta Entitat Local per a l'exercici 2017, assumint el
compromís de preveure consignació pressupostària adequada i suficient per fer
front a les necessitats del present contracte en els exercicis en què s'hagi de
prestar el present contracte.
QUART.- Convocar la licitació del present contracte mitjançant la publicació
d'anuncis en el en el Diari Oficial de la Unió Europea, al Butlletí Oficial de l'Estat,
al DOGC, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el Perfil de
contractant d'aquesta Entitat local, perquè durant el termini de seixanta dies
puguin presentar les ofertes.
No obstant el Ple de la Corporació estimarà el que consideri oportú.

ANNEX
1. PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL:
“SERVEI DE CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I NETEJA DE LA
JARDINERIA DEL MUNICIPI DE SANT JOAN LES FONTS”.
2. PLEC DE CLAUSULES TÈCNIQUES REDACTADES PEL SIGMA.

DEBAT:
El senyor Alcalde obre aquest punt dient que des de l’any passat es va fer
l’encàrrec al SIGMA i donat que hi ha una persona que assessora de tot aquest
tema i se li ha encarregat tota la part tècnica d’aquest procés i per altra banda, el
Secretari, durà a terme tot el que és el tema jurídic. Es tracta d’ un expedient
molt complexe i per tant s’ha de portar a la seva aprovació, donat que cada
38

vegada tenim més zones verdes i enjardinades, a més és un dels projectes que
s’està treballant amb més intensitat i alhora potenciant més, com podria ser els
Parc de les Olors i les Viles florides i és necessita incrementar la tasca de l’
enjardinament al nostre municipi, per tant, donat que s’ha tingut accés a tota la
documentació s’hi ha qualsevol tema que calgui aclarir, el senyor Alcalde mostra
la seva disposició per fer-ho.
Donada l’explicació per part del senyor Alcalde, la senyora Cots intervé dient que
s’abstenen, malgrat els sembli correcte, però els hi cal acabar de estudiar-ho.
El senyor Alcalde, reitera que encara s’abstinguin en aquest punt, ofereix la
possibilitat d’anar informant sobre aquesta proposta a mida que es vagi avançant
i també per resoldre dubtes que puguin sorgir, en tot i que la mesa de
contractació no en formen part, en aquest cas, també s’informarà del 100% de
tot el hi hagi, al igual que també planteja el senyor Espona, que puguin tenir
accés en tot el procediment, malgrat que sense vot, el mateix passaria amb el
Pavelló quan arribi el moment també se’ls convidarà a assistir-hi.

VOTACIÓ

GRUP DE

PDCAT

SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

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. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

Abstenció
Abstenció
Abstenció
Abstenció

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor
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MOCIONS
PROPOSTA
EL MÓN LOCAL CATALÀ AMB LA CAMPANYA CASA NOSTRA ÉS CASA
VOSTRA
Des de l’estiu de 2015 Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a
conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones que
escapen de l’horror de la guerra, esperant una nova vida digna.
Des del primer moment, la immensa majoria d’ens locals catalans han mostrat la
seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les
competències d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la
campanya d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
per ajudar a les persones que cerquen refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la
situació en que viuen i les causes que han provocat la seva fugida.
Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions
internacionals i de la Unió Europea han incomplert els acords signats sobre
refugi i asil, mentre la societat civil catalana reaccionava mostrant la seva
solidaritat activa, tot mobilitzant-se a l’hora de demanar a les institucions
competents que obrissin vies segures per poder acollir persones refugiades.
En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària Casa Nostra És
Casa Vostra, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i
moviments socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de
denunciar la situació que viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la
sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals
i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”.
Les entitats municipalistes catalanes han rebut la petició de la campanya Casa
Nostra És Casa Vostra de fer tot el possible perquè el món local mantingui i
reforci el seu compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció
internacional, i es sumi a la seva iniciativa.
Per tot això, es proposa l'adopció dels següents acords:
•

Declarar l’ens local de Sant Joan Les Fonts municipi adherit a la campanya
Casa Nostra És Casa Vostra.
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•

Sumar-se a la campanya de suport a l’acollida de població refugiada en
trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea mediterrània del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.

•

Convocar a la ciutadania a mobilitzar-se assistint a la convocatòria de
manifestació de la campanya Casa Nostra És Casa Vostra que es va celebrar
a Barcelona el passat 18 de febrer.

•

Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament,
a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis, a la Campanya Casa Nostra És Casa Vostra, així com a les
entitats socials del municipi (o ens local supramunicipal si és el cas).

No obstant el Ple de la Corporació estimarà el que consideri oportú.
DEBAT
El senyor Alcalde passa al següent tema, que són el tema de les mocions i
demana si cal llegir-les o no, al igual que planteja la possibilitat de si cal passarles de manera conjunta.
Responent a la qüestió del senyor Alcalde, la senyora Cots manifesta, que sobre
la primera moció voldria fer un apunt, a la moció encara hi havia la manifestació
del 18 de febrer i era un punt que s’hauria d’haver tret perquè està una mica
passat.
En aquest sentit, el senyor Espona, raona el motiu del perquè es va dur a terme
d’aquesta manera, aquestes mocions les va passar el Consell Comarcal de les
reunions fetes des del Consell d’Alcaldes i segurament des de Secretaria les va
incorporar tal i com es van presentar, pel que el senyor Secretari proposa
d’afegir-hi una modificació en la redacció posant un “es va celebrar”.
Tant el grup de PdCat com el grup CUP-PA ho troben conforme.

VOTACIÓ

GRUP DE PdCat
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU

1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
1 vot a favor
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SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

1 vot a favor
1 vot a favor

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

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

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

PROPOSTA
MOCIÓ “PERQUÈ NO ENS FOTIN EL TREN” PER A LA MILLORA DE LA
LÍNIA R3 I EL RECONEIXEMENT DE L’ESTACIÓ DE TORELLÓ COM A
ESTACIÓ DE REFERÈNCIA PER A LA GARROTXA.
Atès que el transport ferroviari és un servei essencial, bàsic i d’interès general, al
qual han de poder accedir tots els ciutadans.
Atès que el col·lectiu “Perquè no ens fotin el tren” té com a objectiu treballar
constructivament per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
Atès que les activitats del col·lectiu se centren a treballar perquè la línia
ferroviària R3 funcioni amb uns horaris racionals, uns serveis dignes i
accessibles per a tothom i a uns preus raonables.
Atès que les millores en les comunicacions per carretera han acostat la Vall del
Ges i La Garrotxa i que, per tant, l’Estació de Torelló és la més pròxima a moltes
de les poblacions d’aquesta comarca.
Per tot això es proposa a aquest ple municipal acordar els punts següents:
Primer – Manifestar el compromís de treballar i col·laborar per aconseguir millores per a
la línia R3 i per aconseguir un transport públic digne i de qualitat.
Segon – Reconèixer l’Estació de Torelló com a estació de referència per enllaçar La
Garrotxa amb Barcelona i l’àrea metropolitana de manera econòmica i sostenible.
Tercer – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat i a qui correspongui perquè
s’articuli un servei de bus que connecti els municipis de La Garrotxa i l’Estació de
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Torelló i que, evidentment, estigui coordinat amb els horaris dels trens. I perquè
s’incorpori la comarca de La Garrotxa dins la tarifa integrada.
Quart – Instar ADIF perquè faciliti i col·labori en l’adequació de l’aparcament que hi ha
darrere l’Estació de Torelló, un aparcament que ha de ser per als usuaris del tren
d’acord amb el compromís manifestat per l’Ajuntament de Torelló.
Cinquè – Manifestar la voluntat d’impulsar i participar, conjuntament amb altres
institucions i organismes de La Garrotxa, en campanyes per promoure l’ús del tren.
Sisè - Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
perquè, d’acord amb els compromisos expressats en les reunions amb el Col·lectiu
“Perquè no ens fotin el tren”, presenti una proposta de racionalització dels horaris de la
línia R3 adaptada a la mobilitat actual de la població perquè pugui ser debatuda i
consensuada.
Setè – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat que, paral·lelament a la revisió
dels horaris del tren, es treballi per millorar la coordinació d’horaris entre aquest i els
autobusos urbans i interurbans amb l’objectiu de crear una vertadera xarxa de transport
públic.

Vuitè – Instar el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ADIF i
RENFE a què es revisin i s’ajustin la quantitat de vehicles o vagons de cada tren
en funció del nombre d’usuaris i que es tingui en compte la comoditat dels
passatgers a l’hora d’assignar combois per als trajectes amb recorreguts de més
de 3 zones, fent que es destinin vehicles de seients “tous” a aquests trajectes.
Novè – Fer arribar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal de La
Garrotxa, a ADIF, a RENFE i al col·lectiu Perquè no ens fotin el tren
(pqnoensfotintren@gmail.com).

No obstant el Ple de la Corporació estimarà el que consideri oportú.

DEBAT
El senyor Alcalde dóna les explicacions relatives a aquesta moció afirmant, que
la Garrotxa no tindrà l’opció de disposar de tren però agafant de l’estació de
referència que és Torelló, sobretot pel que fa al tema de rodalies i s’ha de lluitar
perquè així sigui, i donar suport a l’estació de Torelló per tal que tingui el màxim
de servei ferroviari, tanmateix aquesta moció es faria arribar a la Generalitat i a
tots els que ens comprometem per tal que siguin sensible amb un afer que
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sembla que ens beneficia, donat que quan es tracta del TGV tenim Girona o
Figueres però quan es tracta de rodalies la nostra referència és Torelló, que per
altra banda, el dia què disposem de les variants d’Olot i Les Preses ho tindrem
tot molt més proper.
Tant el grup de PdCat com el grup CUP-PA ho troben conforme.

VOTACIÓ:

GRUP DE PdCat
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

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. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

1 a favor
1 a favor
1 a favor
1 a favor

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

PROPOSTA
MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se
en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva
formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de
Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El
manifest expressa el següent:
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Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat
reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat
espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és
plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin
així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més
evident davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda,
que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es
reconeix el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la
demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen
materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries
mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb
l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat
política dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible
d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar
solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per
agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest
MANIFEST entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment
democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de consensos i
l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les
condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un
Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà
de ser políticament vinculant i efectiu.
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Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es
manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles
iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà
la lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes
de Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb
l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les
societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del
poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per
això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de
condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat
de manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya
decideixi llur futur, aquest Consell Comarcal vol ratificar el seu compromís amb la
ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional
pel Referèndum.
Per tot això, es proposa al Ple Municipal els següents:
ACORDS
Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Segon.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL
REFERÈNDUM.
Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es
sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM).
No obstant el Ple de la Corporació estimarà el que consideri oportú.
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DEBAT
Per tal de finalitzar el tema de les mocions, la última moció, continua el senyor
Alcalde que en relació a aquest tema sembla que tots lluitem pel mateix alhora
que desitja que en algun dia proper això sigui factible.
Tant el grup de PdCat com el grup CUP-PA ho troben conforme.

VOTACIÓ
GRUP DE

PDCAT

SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN

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. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

1 a favor
1 a favor
1 a favor
1 a favor

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

TORN ASSUMPTES D'URGÈNCIA
No hi ha assumptes urgents a incloure.
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PRECS I PREGUNTES.
En aquest aparat la senyora Gemma Cots pren la paraula dient, que la qüestió a
debatre es relativa a les obres del pont, i que malgrat es pugui comprovar que
s’ha anat informant mitjançant el faceebok, i tot i que es tracta d’una molt bona
via per informar a molta gent, donat que pot ser que molta gent no passi per la
pàgina web, en aquest sentit la senyora Cots qüestiona si es segueixen els
calendaris previstos i sobretot, quins criteris es van seguir per triar les dates,
perquè en període escolar, opina, dificulta molt la mobilitat dels alumnes.
Responent a la pregunta de la senyora Cots, el senyor Alcalde, manifesta que
primerament es va adjudicar l’obra, que va començar a finals de novembre
principis de desembre, que l’Ajuntament no va aprovar, tant perquè entremig hi
havia les festes de Nadal a més els dies també eren més curts, per aquest motiu
i pel fet que s’havia d’iniciar de seguida, des de l’Ajuntament es va decidir de que
com a mínim havia d’estar feta per Setmana Santa, tot que finalitzada del tot no
estarà donat que una part de la mateixa depèn d’una empresa estatal, que és
Fecsa-Endesa, que realment no compleix ben bé les tasques que li pertoquen
amb la qual cosa, pot passar que probablement per Setmana Santa s’hi circuli
només per un carril. El calendari, continua el senyor Espona, es segueix segons
el previst, però per un tema de serveis externs a l’empresa contractada, com és
ara Fecsa-Endesa, pel fet que es treuen tot el que són torres elèctriques. Això
pot fer que es retardi una mica la finalització de l’obra, tot i que el començament,
per uns temes previs de preparació semblava que no avançava, però podem dir
ara, que l’obra avança a bon ritme.
La següent qüestió, interpel·la la senyora Cots, fa referència al tema de la
piscina, a veure quan hi ha previst d’instal·lar tota la depuració o bé si ja està
instal·lada per de cara la propera temporada tenir-ho ja en plenes condicions.
Relatiu a aquest punt, el senyor Alcalde respon, que segurament que aquesta o
la setmana vinent ja estarà a punt una de les coses que preocupa més, que és la
fuita d’aigua que hi ha des de la piscina, en aquest moment totes les
instal·lacions estan fetes fins a la piscina gran i s’ha de fer un nou desaigüe ja
preparat per quan s’hagi de fer el total de l’obra i tot plegat s’ha de dur a terme
en un període de quinze dies. El que es vol garantir, continua el senyor Espona,
donat que la inversió que s’ha fet és molt gran i en tot i així, en la piscina es va
preparant per tal que la última fase sigui assumible però el que més preocupava
era que no hi hagués un problema gran en el desaigüe que provoqués el
tancament de la piscina, aquest tema però, es resoldrà abans que s’obri la
piscina, llavors només quedarà pendent la última fase, com per exemple, baixar
la fondària, canviar les rajoles, etc. Es farà també un altre sistema de
sobreeixidor, tot aquest tema s’incorporarà a la última fase, tot depenent dels
recursos de l’Ajuntament, donat que el Consistori disposa de més equipaments i
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s’ha d’intentar repartir una mica i treballar en totes direccions, el que s’ha
d’intentar garantir és que la piscina pugui utilitzar-se l’estiu.
La senyora Cots, continua amb el torn de preguntes, qüestionant el tema de les
obres de l’Ajuntament. Per part del senyor Alcalde es confirma que per la festa
del Roser, si està tot finalitzat, es farà una jornada de portes obertes, mostrant
les obres i es donaran les explicacions oportunes del perquè s’han hagut de dur
a terme, que tal es va dir en el seu moment, s’havia d’adequar el tema de les
noves tecnologies, protecció de dades... tot aquest tema ha comportat, de fer
més del que estava previst, però que en el termini de quinze dies hauria d’estar
solucionat.
Una altra qüestió, continua la senyora Cots, és que observant el pont medieval,
la il·luminació de terra està força trencada i donat que fa tampoc que es va dur a
terme, preocupa si més no, una mica.
En aquest sentit, el senyor Alcalde respon, que evidentment, hi ha cinc punts que
no funcionen, i que malauradament l’empresa que se n’ocupava ha fet fallida i
s’ha hagut de recórrer a una altra, per tant, buscar un altre proveïdor i això ha
comportat que buscar aquest subministrament ha estat complicat, no obstant, el
senyor Espona creu que en pocs dies aquest tema quedarà resolt.
Tanmateix, el senyor Alcalde, posa d’exemples les obres dels vestidors del
CPS.És el problema d’haver de contractar empreses específiques i segons de
quina manera i no poder triar, evidentment amb pressupostos, l’empresa que es
vulgui, per tant , s’ha hagut de recórrer a una altra empresa i els llums en
concret, que l’Ajuntament li suposarà la suma d’uns mil euros, però ja està en
vies de solucionar-se.
La senyora Gemma Cots, acabat amb el tema del pont, es dirigeix al Ple per
formular una altra pregunta, és relativa als mosquits de Peracaula, que és un
tema ja recurrent. En aquest punt, intervé el senyor Alcalde dient, que aquest
any ha estat un tema general en tot el municipi, no tan sols de Peracaula, de
totes maneres, continua la senyora Cots, que és tracta d’una zona conflictiva pel
que fa aquest tema, i per consegüent demana si en aquest sentit hi ha prevista
alguna solució en concret.
En aquest context, el senyor Alcalde, afirma que l’any passat es va fumigar, per
altra banda, s’ha d’intentar tenir els recs nets i que l’aigua vagi corrent, donat que
els mosquits es troben al voltant de l’aigua i a la gespa.
Afegeix, el senyor Alcalde, que l’ Ajuntament disposa de l’informe de SIGMA, que
deixa molt clar que l’aigua no és el problema, sinó que també de totes les zones
verdes que hi ha, a més de l’aigua i del temps, etc. Demana la senyora Cots si
en aquest exercici es té previst fumigar com l’any anterior, pel que el senyor
Espona, respon que no es té massa clar vist que tampoc es va veure que es fos
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cap solució, de manera que tampoc pot garantir que es porti a terme aquesta
temporada la fumigació, una altra solució que han adoptat moltes llars es
prendre mesures alternatives, com posar mosquiteres.
Per últim, manifesta la senyora Cots, abans de donar la paraula a la senyora
Pagès, com a Grup Municipal, volen fer una condemna pública a les agressions
homòfobes que hi ha hagut aquest cap de setmana, concretament a Berga,
Verges i Sitges i denunciar-ho fermament i fer-ho públic, almenys la Cup com a
grup municipal, l’oposició a aquests tipus d’agressions.
El senyor Alcalde, i tot el grup de PdCat s’hi mostra a favor.
Continua el debat amb la senyora Sílvia Pagès, que manifesta que han observat
que la Biblioteca Municipal està tancada, donada la baixa de la Cristina ,que és
la persona que gestiona aquest ens, i aquest fet, qüestiona la senyora Pagès, no
els sembla del tot correcte tancar la Biblioteca com a conseqüència d’una baixa
per malaltia, i creuen que no és motiu per tancar el servei. Tanmateix, s’hauria de
buscar una alternativa donat que a les tardes hi ha nens que en fan ús, a part
que és un lloc de cultura molt important. Llavors el que demana la senyora Sílvia
Pagès, és si la baixa continua, a veure està prevista la seva substitució, ja sigui
una contractació o bé algú que ja hi ha en plantilla que s’hi pugui destinar unes
hores determinades, però el que sí creuen interessant, és que se reobri el més
aviat possible.
En aquest punt, el senyor Alcalde intervé dient, que no s’ha previst la substitució
perquè tot feia pensar que es tractava d’una baixa curta i s’ha complicat, en
aquests moments no es pot pensar en reubicar personal, donada la problemàtica
que en aquest sentit viu el Consistori.
És evident que hi ha peces molt importants que manquen i la sobrecàrrega de
tasques que comporta a altres membres del Consistori, en aquest context, per
exemple, hi ha l’Oficina de Turisme, que han arribat a la conclusió, que no es
poden assolir als objectius que es voldrien, i s’han vist abocats a contractar una
empresa externa, a causa de les múltiples baixes.
En quan a la Biblioteca, continua el senyor Alcalde, potser no es comptava que
la baixa fos de llarga durada, però evidentment, que si aquest fet es prolonga
s’haurà de buscar alguna solució, donat que la persona que gestiona la
Biblioteca també és l’encarregada d’obrir els monuments els caps de setmana.
El següent afer, afegeix la senyora Pagès, que malgrat li costi explicar-ho, la
senyora Gemma i la Sílvia, van consultar una documentació i assegudes a
l’àrea de treball conjunta a treballadors de l’Ajuntament, i consultant a la pàgina
web van adonar-se que mancava molta documentació, tal com els últims plens,
tampoc estaven penjades les ordenances del 2017 ni els pressupostos, l’endemà
però, van poder observar com la pàgina estava totalment actualitzada, malgrat
que sigui una bona notícia, demana, la senyora Pagès, una rigorusitat màxima
alhora de portar les tasques que cada persona té encomanades, tal i com s’ha
demostrat, a vegades és només qüestió de voluntat d’actualitzar la web.
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Per altra banda, el senyor Alcalde, reitera, que en aquests moments tenim un
problema seriós de personal, i un tema és que es vulgui fer i l’altra el que pugui
dur a terme.
El senyor Secretari, intervé en aquest afer, dient que s’ha de tenir en compte que
tot té un temps, hi ha tota una sèrie de tràmits previs abans no es puguin penjar,
reitera el senyor Secretari, que hores d’ara està tot actualitzat, precisament
perquè hi va haver de dedicar tota una tarda, acabant les gestions pendents.
L’altre tema a resoldre, continua la senyora Pagès , fa referència a les tres
instàncies que van presentar, i que havia de respondre el senyor Josep Mª
Ortuño, notificacions de Juntes de Govern, que se’ls van fer arribar a mà, en les
quals s’especificava que el regidor havia de respondre a les seves demandes, en
aquest sentit, demanen respostes amb la major celeritat possible, donat que per
poder treballar de forma correcta necessiten disposar de la documentació.
En resposta a aquestes demandes, el senyor Ortuño respon, que malgrat
algunes es responguessin verbalment i es comprometés a la resolució per escrit,
en aquest moment, al igual que els membres de la CUP, no compte amb despatx
propi, degut a les obres.
Per acabar, la senyora Pagès formula una altra demanda, que fa referència a la
petició d’una altra instància, i és la de demanar les obligacions reconegudes que
és un document que hauria d’estar ja elaborat, i que tan sols haurien de tenir en
format digital, corresponents als anys 2010,2011,2012, 2013,2014,2015 i 2016,
sol·licitar la resposta en un període de quinze dies, per tal que hi puguin anar
treballant.
En l’últim punt, demana la paraula el senyor Quim Llach, pel que el senyor
Espona demana que totes les peticions es mirin de fer des del portaveu, per
temes concrets en què el domini una persona més que una altra es pot acceptar,
tot i que manifesta el senyor Alcalde no hi posa cap objecció, cal respectar la
normativa i que sigui el portaveu que formuli tota la tanda de preguntes.
Fets els aclariments oportuns, el senyor Alcalde dóna la paraula al senyor Llach,
que sol·licita amb quina freqüència es fa la neteja al Polígon de Begudà, pel que
el senyor Espona respon, que al igual que en tot el municipi, exceptuant davant
l’Ajuntament que es fa més sovint, recalca també que si no fos pel temps, aquest
mes de març s’hauria de fer tota la pintada del Polígon de Begudà, inclús dir, que
l’empresa de Noel col·laborarà amb el tema del pintat donat que utilitza molt
d’espai on es durà a terme.
En quan a la neteja, manifesta el senyor Espona, la persona encarregada
segueix un ritmes de treball, i deixant a part, davant l’Ajuntament, es tenen
marcats uns itineraris preestablerts i més intensius.
En aquest sentit, el senyor Llach reafirma que caldria revisar aquests itineraris
donat que la brutícia persisteix un dia darrera l’altre, i pot confirmar que la neteja
no es dur a terme tal i com es comenta, pel que el senyor Espona sol·licita, que
en aquest cas, se li pugui enviar fotos amb quinze dies de diferència per tal de
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comprovar si el treball s’ha dut o no a terme de forma correcte, si el problema va
persistint, es podran fer les gestions oportunes i donar les ordres concretes per
tal de resoldre el problema.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió essent les 21:55
hores del 13 de març de dos-mil disset.

EL SECRETARI
ALFONS GONZÁLEZ LEAL

ALCALDE PRESIDENT
JOAN ESPONA I AGUSTÍN
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