ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER EL PLE DE LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL DE SANT JOAN LES FONTS EL DIA 14 DE DESEMBRE 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 GALÍZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÀLEZ

ALCALDE-PRESIDENT
SR. JOAN ESPONA I AGUSTÍN
SECRETARI
SR. ALFONSO 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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A C O R D S:
1.- APROVACIÓ, SI ES CAU, DE LES ACTES ANTERIORS.
Acord: S’aprova per unanimitat
2.- DECRETS I CORRESPONDÈNCIA OFICIAL.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER
L’EXERCICI 2016, LA PLANTILLA DE PERSONAL PER L’EXERCICI 2016, i L' ESTAT
DE PREVISIÓ DE DESPESES I D'INGRESSOS DE LA SOCIETAT HABITAT SANT
JOAN LES FONTS S.L.
Acord: S’aprova amb set vots a favor del grup de Convergència i Unió i quatre vots
en contra del grup Candidatura d’Unitat Popular (Cup-Pa)
4.- PROPOSTA D' ACORD DE DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DE
DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS I
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS.
Acord: S’aprova amb set vots a favor del grup de Convergència i Unió i quatre
abstencions del grup Candidatura d’Unitat Popular (Cup-Pa)
5.- MOCIONS.
Acord: S’aprova per unanimitat.
6- PRECS I PREGUNTES.
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1.- APROVACIÓ, SI ES CAU, DE LES ACTES ANTERIORS.
Pren la paraula la Sra. Gemma Cots, dient que aproven les actes, però continuen dient
que el fet que es facin tants plens extraordinaris, va en detriment de la participació i de la
possibilitat de penjar les actes actualitzades.
1.2.- 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-PA)
SRA. SÍLVIA PAGES SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLO
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOL MATEOS GONZÀLEZ

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

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTIN

1 vot a favor

2.- DECRETS I CORRESPONDÈNCIA OFICIAL.
DECRETS D'ALCALDIA
Decret de data 24 de setembre de l’any en curs segons el qual es resolt declarar com a
residus urbans el vehicle 1596FPW de Felipe Hernández Caparrós.
Decret de data 8 d’octubre de l’any en curs segons el qual es resolt donar per comunicada
l’ obertura de la activitat de Dolors Sala Rocarols al carrer Pompeu Fabra, 1 de Sant Joan
les Fonts.
RELACIÓ DE CORRESPONDÈNCIA OFICIAL
DESEMBRE DE 2015.

DEL 16 DE SETEMBRE AL 10 DE
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Document de data 6 d’octubre de l’any en curs segons el qual es comunica que s’ha resolt
impulsar l’actuació “ REFORÇ DE FERM I OBRES COMPLEMENTÀRIES A LA GI-522
DEL PK 0+000 AL 4+088, CASTELLFOLLIT DE LA RCOA-SANT JOAN LES FONTS” per
un import total de 3,6 milions d’euros.
Document de data 6 d’octubre de l’any en curs segons el qual comunica com a municipi
limítrof l’aprovació inicial de la modificació de les normes subsidiàries del municipi de
Montagut i Oix relativa als usos en el casc antic i en l’edifici de la biblioteca, redactada per
l’arquitecte Marc Torra Ferrer i formulada per aquest Ajuntament.
Document de data 4 de novembre de l’any en curs segons el qual s’informa, que una
vegada realitzada la corresponent visita de comprovació, les activitats d ‘educació en el
lleure on hi participen menors de 18 anys compleixen satisfactòriament amb el contingut
de l’article 12 del Decret 137/2003 de 10 de juny.
ANNEX RELATIU ALS CANVIS DE DOMICILI I ALTES AL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS, DEL PERÍODE COMPRÈS ENTRE EL 16 DE SETEMBRE AL 10 DE
DESEMBRE DE 2015
DECRETS DE PADRÓ D’HABITANTS
Del dia 16 de setembre al 10 de desembre de dos mil quinze hi ha hagut un total de 26
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

Tania Lopez Pons
Jose Luis Campayo Carrera
Rajwant Kaur
Izan Gómez Mir
Hardeep Singh
Jordi Atxer Campany
Amparo Jaquelin Garcia Garcia
Marc Mayà Olivet
Diego Eduardo Silva Rodríguez
Lakhwinder Singh
Josefath Samuel Alvarado Vasquez
Youssef Aznay
Giorgi Garsevanishvli
Rosa M. Casado Fernàndez
Juan Pinto Vegas

21-09-2015
21-09-2015
21-09-2015
21-09-2015
21-09-2015
24-09-2015
25-09-2015
01-10-2015
05-10-2015
06-10-2015
13-10-2015
13-10-2015
21-10-2105
26-10-2015
27-10-2015

ADREÇA
Avgda. Escoles, 7
Mas Can Badó
Ptge. Barcelona, 10,1,2
Coll de Jou, 3
Ptge. Barcelona, 10,1,2
Garrotxa, 4,3er,
Juvinyà, 15,2
Mas Morunys, 10
Avgda. Rafel Torras, 1
Sant Antoni, 7,1,1
Ronda Font Blanca, 56
Sant Joan,2, D, Baixos
Ptge. Barcelona, 10,3,2
Sant Joan, 4,1,1
Margarida Cabrafiga, 9,1,2
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Kulwinder Singh
Julian Corredera Anguila
Miquel Masoliver Vilarrasa
Manuel Ramos Herrera
Belguendon Belabbas Bengraa
Jordi Prados Alba
Mohamed Barbouch
Montserrat Franco Parra
Daniel Yeste Casado
Pedro Artacho Mora
Emma Aulina Martínez

28-10-2015
06-11-2015
06-11-2015
16-11-2015
16-11-2015
20-11-2015
23-11-2015
23-11-2015
30-11-2015
02-12-2015
07-12-2015

Francesc Caula, 8,1,2
Sant Pere, 20
Sant Pere,20
Can Bo, 2, baixos
Avgda. Cisteller, 16,3,2
Mallorca, 7
Plaça Major,11,1,1
Major de Sta. Magdalena, 3,1
Enric Granados, 8, àtic, 1
Major de Sta. Magdalena, 13
Mestre Josep Mª Gratacòs, 16C
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3.-PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER
L’EXERCICI 2016, LA PLANTILLA DE PERSONAL PER L’EXERCICI 2016, i L' ESTAT
DE PREVISIÓ DE DESPESES I D'INGRESSOS DE LA SOCIETAT HABITAT SANT
JOAN LES FONTS S.L.
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic
2015, així com les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots
els llocs de treball, de conformitat amb l’establert en els articles 168 i 169 del Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, i l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
Vist i conegut el contingut dels informes de l’Interventor municipal que es troba a
l'expedient a qual s’avalua del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària del que
se’n desprèn que la situació és de equilibri.
ACORD
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pressupost General de l' Ajuntament de Sant Joan
Les Fonts, per a l' exercici econòmic 2016, junt amb les seves Bases d' Execució, que
s'adjunta en forma d'annex al present acord i es dóna per reproduït.
SEGON.- APROVAR INICIALMENT la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs
de treball reservats a funcionaris i personal laboral que s'adjunta en forma d'annex al
present acord i es dóna per reproduït.
TERCER.- APROVACIÓ INICIAL i coneixement de l'Estat de Previsió de Despeses i
d'Ingressos de la Societat Mercantil HABITAT SANT JOAN LES FONTS que s'adjunta en
forma d'annex al present acord i es dóna per reproduït.
QUART.- EXPOSAR AL PÚBLIC el Pressupost General per al 2016, tant de
L'AJUNTAMENT com de l’entitat: HABITAT SANT JOAN LES FONTS S.L., les Bases d'
Execució i la plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis
al Butlletí Oficial de la Província de Girona i tauler d' anuncis de l' Ajuntament, a efectes de
presentació de reclamacions pels interessats.
CINQUÈ.- Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix,
quan s’hagi complert el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local i l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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SISÈ.-. REMETRE còpia a l’ Administració de l’ Estat, així com, a la Sindicatura de
Comptes.
No obstant el Ple de la Corporació acordarà el pertinent.
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1. RESUM DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS I DESPESES 2016
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2. L'ESTAT DE PREVISIÓ DE DESPESES I D'INGRESSOS DE LA SOCIETAT
MERCANTIL HABITAT SANT JOAN LES FONTS
DESPESES
COMPRES
ARRENDAMENTS
REPARACIONS I MANTENIMENTS
SERVEIS PROFESSIONAL INDEPENDENTS
TRANSPORT
SUBMINISTRAMENT
ALTRES SERVEIS
PERSONAL
SEGURETAT SOCIAL EMPRESA

132.850,00 €
750,00 €
76.250,00 €
950,00 €
4.000,00 €
1.250,00 €
1.000,00 €
22.500,00 €
10.500,00 €

TOTAL DESPESES

250.050,00 €

INGRESSOS
PRESTACIÓ DE SERVEIS
ALTRES INGRESSOS FINANCERS

250.000,00 €
50,00 €

TOTAL INGRESSOS

250.050,00 €
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3. PLANTILLA DE PERSONAL
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3.2.- DEBAT
Pren la paraula el Sr. Josep Mª Ortuño dient que el pressupost es una previsió, es molt
difícil ajustar al 100%.
Per una banda hi ha el pressupost d’ingressos i per l’altra el de despeses.
Aquest puja a 3.605.233,50 €. El pressupost d’ingressos està basat en nou capítols, el
primer puja a 1.754.885,51 € que correspon als impostos d’IBI, vehicles, plusvàlues, IAE.
El capítol 2 impostos indirectes correspon a l’impost de construccions.
El capítol 3 Taxes i altres ingressos, son totes les taxes que es cobren a l’Ajuntament,
aquest s’ha ajustat al que diu el padró.
El capítol 4, transferències corrents, són totes les subvencions que venen de diferents
estaments.
El capítol 5, son els diferents ingressos de lloguer de pisos, interessos.
El capítol 6 que correspon a la venda de solars, no es te previst cap venda
El capítol 7, transferències de capital, son les inversions, aquí hi entra el Pla de Foment,
l’adequació del Buscarró i hi ha una previsió del possible arranjament del teulat del
pavelló.
El capítol 9 passius financers, no hi ha previst fer cap préstec.
En el pressupost de despeses tenim les despeses de personal, hem de tenir en compte
que aquest any vinent s’hauran de pagar les pagues extraordinàries que es van deixar de
pagar l’any 2012, mes un 1% d’augment.
El capítol 2 de bens corrents i serveis són totes les despeses que té l’Ajuntament, totes
les factures que entren a l’Ajuntament, ja sigui llum. Gas, reparacions..
El capítol 3 interessos de préstecs, son totes les despeses financeres.
El capítol 4 transferències i subvencions, son les subvencions que es donen a les entitats
del poble, que disposen de NIF, i se’ls dona l’ajuda per fer la seva activitat.
El capítol 5 Fons de contingència, és com una previsió que a final d’any pot fer-se servir o
no
El capítol 6, Inversions reals, que serien noves infraestructures elèctriques a la carretera
d’Olot, que prové de quan es va soterrar la línia des de la Plaça Major fins a Tallers
Masies, un empresa es va fer càrrec del seu pagament, amb la condició que l’Ajuntament
ho pagaria quan arribés el moment, a mes tenim la reparació del teulat del pavelló, El
Parc del Buscarró
El capítol 9, amortitzacions de préstecs, és inferior a l’any passat, però cal tenir en
compte que fa pocs dies vam amortitzar molt de préstec.
Pe que fa a Habitat, es l’empresa municipal, i el sistema de comptabilitat és diferent del de
l’ajuntament. Hi ha unes despeses i uns ingressos, es com una empresa privada que es
tracta d’ajustar els ingressos amb les despeses, amb les diverses previsions que es
puguin anar fent. S’han ajustat a 250.050,-€.

Pren la paraula la Sra. Gemma Cots, dient que tenen una sèrie de dubtes, van presentar
una instància demanen una reunió per tal de preparar el pressupost i les ordenances
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fiscals i vist que es va negar la trobada, es veuen en l’obligació de fer una sèrie de
preguntes sobre els pressupostos d’aquest any.
En el capítol 3 d’ingressos , la partida de serveis educatius que puja a 120.000,- €, li
agradaria saber d’on provenen i quina és la previsió.
Contesta el Sr. Ortuño, dient que és millor que ho demanin tot per escrit i ja els hi
explicarà tot.
La Sra. Cots ho veu correcte, i seguidament fa els següents comentaris: diu que tenen
molts dubtes referents als Pisos Torras i l’empresa Habitat Sant Joan que s’havia de
dissoldre i no s’ha fet, no entenen la funcionalitat d’aquesta empresa.
La partida d’ocupació del Sòl, voldrien saber d’on provenen aquests diners i quina és la
previsió d’aquesta partida, les parades del mercat també veuen que es bastant elevat.
Al capítol 4 de transferències corrents, vol saber que són les transferències corrents en
compliment.
La subvenció de la Diputació de Girona de 40.000,- € a que correspon,
Les transferències d’autoescoles, vam demanar copia dels contractes cessions i tampoc
se’ns ha donat.
Les Transferències de particulars, cultura, a l’any 2015, hi va haver una transferència de
30.000,- €, vol saber a que correspon.
L’ingrés de Benestar Social de 15.000,- € si això és una subvenció d’on prové.
Al capítol 5 d’ingressos patrimonials, el lloguer de pisos Torras, no els hi ha quedat gens
clar.
El capítol 7 de transferències de capital, els agradaria veure quines són les subvencions
que hi ha previstes, els projectes dels quals s’ha demanat subvenció i els concursos per
portar a terme aquests projectes.
Al pressupost de despeses al capítol 1, la plantilla orgànica veiem que hi ha 15 persones
amb contractes temporals. Alguns d’aquest contractes es ve prolongant des de l’any 2001,
Això s’hauria de regularitzar, això és de justícia social. Van demanar per escrit els càrrecs
amb el sou que cobrava cada un i tampoc se’ls hi ha concedit. No entenen l’increment del
secretari-tresorer. Els plans d’ocupació tampoc l’entenen ja que no correspon a cap
partida d’ingressos.
Al capítol 2, la partida d’infraestructures, volen saber quins projectes s’engloben dins
aquesta, quina es la previsió dels 200.000,- €.
La partida d’Infraestructures i de parcs i jardins de 75.000,- €, no ho entenen.
La de Reparació edificis zona esportiva de Sant Joan, amb un increment del 53,80 %,
quina realitat hi ha amb la partida del 2015, reparació d’edificis municipals, tornen a
demanar quins son els edificis municipals, també ho hem demanat amb instància i no
se’ns ha donat.
Reparació pisos Torras, quina és la previsió i quines reparacions s’han de fer.
Reparació de maquinaria amb un valor de 100.000,- €, quina és la reparació d’aquesta
maquinaria, voldrien saber el llistat de la maquinaria municipal, recorden que al 2015, ja
van gastar 110.000,- € en reparacions de maquinaria.
Quina relació hi ha amb habitat Sant Joan que s’hi destinen 75.000,- €.
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Els 15.000,- € dels pisos Torras s’imaginen que són els ascensors.
No entenen que són els equips de processos d’informació, els agradaria saber que són ja
que s’hi destinen 12.000,- €.
Combustibles i carburants suposen que són els vehicles de l ‘Ajuntament. 1.000,- € de
vestuari no entenen que es aquest vestuari.
El tema de combustibles en edificis municipals, tornen a repetir quins edificis?. No
entenen perquè l’Ajuntament paga el subministrament elèctric de les comunitats Pisos
Torras, voldrien un aclariment.
Els agradaria saber a que es destinen els 6.000,- € de despeses protocol·làries. La
Revista el Soroll, amb 7.400 €, creuen que aquesta revista s’utilitza en part per ús
partidista, el consell redactor són dos regidors de l’actual equip de govern, no existeix cap
reglament que reguli qui pot escriure a la revista, fet que discrimina a moltes persones i
l’increment no els sembla correcte i aquests diners es podrien destinar a reduir altres
partides ,com per exemple despeses d’esport que s’ha reduït un 48%, per altra banda la
partida d’Homenatge a la Vellesa amb un pressupost de 7.800,.- €,
Creuen que l’increment de 1.300 € no es destina a l’homenatge d’un sol dia, pensen que
s’haurien de distribuir aquests diners al dia a dia.
La Fira de la Bruixeria que s’ha incrementat en una 113,33 %, creuen que es bo invertir en
les fires del poble, però no entenen aquest increment, sol·liciten una explicació.
A Ensenyament i Benestar Social, nomes s’hi destinen 1.500 € en cada partida.
Les despeses de cultura s’augmenta 71,43 %, amb una valor de 24.000,- € voldrien saber
que son.
Altres despeses diverses amb 4.966,- € quines son aquestes despeses.
La partida de promoció municipal, s ‘ha increment en 5.000,- €, que engloba aquesta
partida, saben que hi ha un contracte amb Olot TV, però volen saber que més hi ha en
aquesta partida.
Les despeses diverses en esports s’ha reduït un 48,42%, no entenen perquè no es
promociona l’esport.
Les despeses diverses de Governació que s’han incrementat un 100%, volen saber quins
conceptes engloben aquesta partida.
La de neteja i Higiene s’ha incrementat 112,50€,pregunte que engloba aquesta partida?,
qui fa la neteja, quins conceptes inclou?. De quins espais parlem? Els 300.000,- € del
servei de recollida de deixalles, pregunten si és el servei que fa el Sigma.
La partida d’estudis i treballs tècnics que hi ha previst per aquest 2016. A que es destinen
els 1.500€ del pis9.
Volen saber el conveni que te l’Ajuntament amb Xaloc i saber quines son les funcions que
desenvolupa. Altres indemnitzacions, quines són.
Al capítol 3, transferències corrents, no queda clar quines són les funcions d’habitat, l’any
passat se’ls va dir que aquesta empresa hauria de cessar.
Els 40.000,- € d’aportació al Consell Comarcal, demana si és l’aportació a Benestar
Social.
Volen recordar que el consorci destina al municipi de Sant Joan les Fonts 35.507,49 €,
demanen que es pagui la totalitat que s’aporta al Consell.
La partida a les entitats de cultura, voldria saber quines entitats son i a que es destinen,
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igualment passa amb la d’esports, quines son aquestes entitats, les entitats de Benestar
Social, quines entitats son i que es destina a cada un d’elles. Igualment les entitats
d’ensenyament, governació.
Tornen a demanar una reunió per tal que se’ls expliqui com funciona Habitat Sant Joan.
No entenen totes les despeses que comporta.
Tornant a la plantilla

Estem una mica consternades. El document de la plantilla o rg à n i c a del consistori veiem com hi tenim
quinze persones amb contractes temporals. Algun d'aquest contractes es ve prolongant des del 2001.
Som totalment contraries a tenir personal amb contractes temporals de llarga durada. Aquests fet provoca
un manca d'estabilitat per a tota persona que es troba en aquesta situació i com administració pública
que com el mínim que podem fer és tenir el personal amb unes condicions i uns contractes dignes. No
pot ser que tinguem a una persona més de deu anys contractada via contractes temporals. Per llei són 2
anys com a màxima els que una persona pot estar en contracte temporal i aquest consistori té moltes
persones que superen aquests dos anys. Si no és possible fer contractes indefinits pensem que és millor
que la plaça vagi canviant la persona que l'ocupi.
Estem al cas i en aquest document que se'ns ha fet arribar de la plantilla no hi queda palès, que hi ha
treballadores que no sempre exerceixen la mateixa feina dins l'ajuntament, sinó que van voltant treballant en
diferents espais i en feines completament diverses.
Pensem que això ve donat per la manca d'un estudi de recursos humans, que ens permetria conèixer totes les
tasques a desenvolupar dins l'ajuntament. A partir d'aquí podríem saber quines titulacions ha de tenir cada
persona i quantes persones són necessàries
Contesta el Sr. Alcalde dient que se’ls contestarà per escrit, i quan tinguin les respostes si volen es poden reunir per
explicar-los-hi.
3.3.- VOTACIÓ
GRUP DE CONVERGENCIA I UNIÓ
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SRA. HELENA DORCA I ARAU

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

SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTIN

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

GRUP CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP-PA)
SRA. SÍLVIA PAGES SERAROLS

1 vot en contra
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SRA. GEMMA COTS AGULLO
SR. QUIM LLACH GALLARDO
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
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DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS I
ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS

ACORD
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant LRBRL),
article 36.1.b) i f), atribueix a les diputacions la competència, entre d’altres, d’assistència i
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, així com la prestació dels serveis
de gestió de la recaptació tributària, en període voluntari i executiu. En el mateix sentit,
l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i procediment administratiu comú, (en endavant LRJAPPAC)
estableix que les administracions públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i
assistència actives que altres administracions poguessin sol·licitar per a l’eficaç exercici de
les seves competències.
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els
correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), concreta
aquesta assistència disposant que les entitats locals podran delegar en altres entitats
locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei
els atribueix.
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i la gran importància
que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la bona marxa de la gestió
econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels esmentats mecanismes de
delegació previstos en la legislació.
Es considera doncs necessari adoptar un acord que concreti les delegacions que es volen
realitzar per part de l’Ajuntament a la Diputació de Girona, i que aquesta realitzarà
mitjançant XALOC, Organisme Autònom de Gestió Tributària.
Examinada la proposta al Ple de l’Ajuntament, i després del corresponent debat, amb la
majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL en la redacció donada per la Llei 57/2003, el
Ple de l’Ajuntament,

ACORDA
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PRIMER.- Delegar a la Diputació de Girona, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del
TRLRHL, i d’acord amb les funcions i les condicions relacionades al document que
s’incorpora al present acord com a Annex I, les facultats que a continuació s’especifiquen:

TIPUS D'INGRÉS

GESTIÓ

LIQUIDACIÓ
Voluntària

RECAPTACIÓ
Executiva

Altres ingressos de dret
públic

X

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acceptada pel Ple de la Diputació de 22 de
setembre de 2009 i formalitzada en conveni subscrit en data 28 de setembre de 2009.
La Diputació de Girona exercirà les funcions delegades per mitjà de XALOC, l’organisme
autònom creat a tal efecte.
En tot cas serà Xaloc qui determinarà, mitjançant instruccions escrites, els nexes i
traspassos d’informació entre els sistemes d’ambdues institucions.
SEGON. La present ampliació de delegació de facultats tindrà una vigència de quatre (4)
anys, i comportarà l’ampliació del termini de vigència de les facultats en matèria de gestió,
liquidació i recaptació d’ingressos, delegades amb anterioritat.
Transcorregut aquest termini de vigència, la delegació es prorrogarà tàcitament d’any en
any, llevat que qualsevol d’ambdues administracions acordi deixar-la sense efecte i així ho
comuniqui a l’altra part amb una antelació mínima de sis (6) mesos.
TERCER. La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el
present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels
imports especificats a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis encomanats a XALOC,
de la Diputació de Girona.
QUART. Per a realitzar i executar les funcions delegades, la Diputació de Girona
s’ajustarà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna dictada per
aquesta, en virtut del que preveu l’article 7.3 de la TRLRHL, i de les seves pròpies facultats
d'auto-organització per a la gestió dels serveis atribuïts.
CINQUÈ. Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajuntament i la Diputació de Girona,
amb la delegació aprovada en el present acord, mitjançant una certificació que s’adjuntarà
a l’ esmentat conveni com annex.
SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona perquè efectuï l’acceptació de la
delegació conferida.
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SETÈ.- La Diputació de Girona, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga,
publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò que disposa
l’article 7.2 del TRLRHL.
VUITÈ.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que siguin
necessaris per executar o desenvolupar el present acord.
No obstant el Ple de la Corporació acordarà el pertinent.
4.2.- DEBAT
Pren la paraula el Sr. Josep Mª Ortuño, explicant que el que te delegat l’Ajuntament a
Xaloc és, l’executiva, l’IAE i l’IBI, tot lo altre es recapta directament des de l’Ajuntament.
Parlant de l’executiva, només es tenien delegades unes partides i per tant s’ha fet un
annex al conveni delegant tot el que pugui anar a executiva.
Pren la paraula la Sra. SÍLVIA Pagès dient que en la proposta que se’ls va fer arribar, en
cap moment s’especificaven les tasques que es deleguen, han parlat amb la Diputació, els
van dir les tasques que fa XALOC actualment i que costen 80.000,- €
Gestió i recaptació en Voluntària
IBI Urbana. Impost de Béns Immobles.
IBI rústica. Impost de Bens Immobles Rústica
IAE. Impost d’Activitats Econòmiques.
I la recaptació en executiva és la següent:
Altres multes i sancions, Taxa desratització, Llicències municipals, Taxa clavegueram,
Llicències Urbanístiques, ICVUI, Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres, IAE,
impost activitats econòmiques, Subministrament elèctric. Taxa tinença animals. IBI
Urbana, impost de Bens Immobles, Quotes d’Urbanització, Execucions subsidiàries, Taxa
escombraries, IVTM, Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. Contribucions Especials,
Obres, IVTNU, impost increment valors dels terrenys de naturalesa urbana, Taxa obertura
establiments, Taxa cementiri, IBI Rústica, Impost de Béns immobles Rústica, Inspecció
tributària IAE, Inspecció tributària Taxa 1,5%, Manteniment cadastral IBI, i Taxa
d’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses subministradores
d’interès general.
En la proposta que se’ns ha fet arribar en cap moment concreta en quines noves tasques
realitzarà XALOC per l’Ajuntament.
Enlloc s’especifiquen aquests nous treballs que contractem.
En cap moment se’ns informa de quants diners ens costarà la contractació d’aquestes
noves tasques a XALOC. En el pressupost pel 2016 la partida continua essent de 80.000 ,
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el mateix que hi vam destinar el 2015.
No entenen com es porta una proposta per incrementar les feines que farà XALOC per
l’Ajuntament el mateix dia que es presenten els pressupostos i això no queda reflectit
enlloc.
No creuen que aquest organisme faci més feina pel mateix preu.
Explica el Sr. Secretari que això és una addenda al conveni que tenim signat.
La Sra. PAGÈS sol·licita si el servei de gestió econòmica de recaptació que tenim a
l’Ajuntament encara seguirà existint.
Contesta el Sr. Ortuño dient que aquesta delegació només és la fase d’ apremi.
4.3.- 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-PA)
SRA. SÍLVIA PAGES SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLO
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOL MATEOS GONZÀLEZ

1 abstenció
1 abstenció
1 abstenció
1 abstenció

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTIN

1 vot a favor
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5.- MOCIONS.
MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va
aprovar la següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les
forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent
i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés
constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un
estat català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució
catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries
per fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de
trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda
pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del
poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de
l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol,
en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de
competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest
procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva,
sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi
en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes
o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets
fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat
espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer
efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de
república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del
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conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals
afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi
el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta
situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el
futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en
processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars
en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el
desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars
afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives
que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del
reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per
a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats
especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a
totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó
d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut,
i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot
veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme
nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part
de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat
educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació,
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els
22

Signants :JOAN ESPONA I AGUSTÍN(28/04/2016 08:52:32, ALCALDE), ALFONS GONZALEZ LEAL(26/04/2016 10:04:17,
SECRETARI)
Aquest document ha estat signat electrònicament per les persones indicades amb l'exercici dels càrrecs que s'hi
indiquen. La validesa d'aquesta còpia autèntica la podeu comprovar a:
http://www.ddgi.cat/municipis/verificar/santjoanlesfonts

3400773864dc420d88ee21e9ead6ed0a001

preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que
corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels
conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de
vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les
competències establertes en favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els
consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou
admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del
Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita
llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la
Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets humans i per la
jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest
recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana
per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.
6. Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes
en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport
necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de
resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a
la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació de
la priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur
govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides
per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de
persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern
espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern
ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del
deute en el conjunt de la despesa.
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Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment)
d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes
d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris
a redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en
finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que
es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió
a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne
la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat
de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que
s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc
social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern
ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de
la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels
interessos amb finalitats socials.”
Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de
Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total
coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.
Per aquest motiu els grups municipals de la CUP i CIU, proposen al ple de l’ajuntament de
Sant Joan les Fonts l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Sant Joan les Fonts a la
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
5.2.- DEBAT
Pren la paraula la Sra. SÍLVIA PAGÈS, van creure que era oportú presentar aquesta
moció, creuen que han de participar en aquests procés i s’ha de donar suport, i seria
oportú que els pobles de Catalunya l’aprovessin, perquè des del parlament sàpiguen que
tenen el recolzament dels municipis.
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5.3.- 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-PA)
SRA. SÍLVIA PAGES SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLO
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOL MATEOS GONZÀLEZ

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

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTIN

1 vot a favor

6.- PRECS I PREGUNTES.
1. Ens agradaria saber si aquest, com ve passant des de temps immemorials, el rei Baltasar i els seus
patges seran persones pintades de negre?
Tenint en compte que a la comarca hi ha molta població d'origen africa i que estan disposades a
col·laborar en les activitats nadalenques.
Demanaríem que les persones necessàries per tal que tot el seguici del rei Baltasar estigui format per
persones d'arrels africanes. Per aquest motiu ens oferim a trobar les persones voluntàries per
desenvolupar aquesta activitat nadalenca, tan arrelada a la nostra comarca i esperada pels nostres
infants.
Contesta el Sr. Alcalde, dient que l’Ajuntament només col·labora, no organitza la cavalcada, que hi ha
una comissió organitzadora.
2. Per facilitar els seguiment dels plens municipals a les veïnes assistents i tal com es realitza al Consell
Comarcal i altres ajuntaments de la comarca (Olot).
Demanem a l'equip de govern i al Secretari que es posin a disposició unes copies amb l'ordre del dia i
amb un resum dels documents a aprovar.
Contesta el Sr. Alcalde dient que al Consell Comarcal, no es fa, es possible que alguna persona en faci
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còpies i les reparteixi, però no ho fa el Consell Comarcal.
3. Ates de que 1'1 de gener del 2016 entre en vigor la nova llei de transparència. Voldríem saber si s’està
treballant en el Catàleg de Bones Practiques que tots els ajuntaments han de tenir i ha de ser aprovat pel
Ple Municipal.
Contesta el Sr. Alcalde dient que si.
4. En data 2 de juliol de l'any en curs, vàrem presentar la primera instancia on sol·licitàvem que se'ns fes
arribar un llistat de tots els bens immobles de propietat municipal i els usos de cada un d'aquests. A dia
d'avui, 5 mesos després només se'ns ha informat de l'elaboració d'un inventari. Demanem que s'acceleri
aquesta tasca i se'ns faci arribar abans d'acabat l'any la documentació requerida, ja que no entenen
com es pot tardar cinc mesos en fer l'estudi de bens immobles municipals i encara ments que no es
tinguessin inventariades les propietat abans.
Contesta el Sr. Alcalde dient que estaven inventariats des de l’any 2009, el que s’ha fet ara és
actualitzar-lo, la intenció era aprovar-lo al Ple d’avui, però com que hi ha alguna errada s’està
acabant de revisar.
5. El passat 12 de novembre vam presentar una instancia demanant que se'ns passes per escrit quines són
les tasques del Servei de Gestió Econòmica i de Recaptació de l'ajuntament. En al mateixa demanàvem
també que se'ns fes arribar un document oficial on es clarifiquin les tasques que exerceix XALOC per a
l'ajuntament i també una factura de l’empresa en qüestió que justifiqués el 80.000 € que es
pressupostaven pel 2015. Ja que no se'ns ha contestat, demanem si se'ns pot clarificar ara, però també
recordar-los que volem aquesta documentació per escrit i més avui que es continuen pressupostant
80.000 € per a XALOC pel proper 2016.
L’alcalde diu que aquesta pregunta ja s’ha contestat.

6. Hem demanat reiterades vegades els sous de cada una de les persones assalariades per aquest
ajuntament. L'última vegada va ser el 12 de novembre. Aquesta informació no la volem saber per saber
quin sou té cada persona en concret, sinó per saber si aquest sou s'adeqüen a les tasques que exerceix
cada persona i veure si coincideixen amb la partida pressupostada. Aprofitem l'avinentesa per recordarlos-hi que fa més de tres mesos que esperem aquesta informació.
Contesta el SR. Alcalde dient que se’ls farà arribar, que no hi constarà el nom de
cada persona, sinó el lloc de treball, vist que aquestes dades son confidencials.
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7. En el Ple on es va aprovar el cartipàs d'aquest Ajuntament pels propers quatre anys, el grup municipal
de la CUP va proposar que es celebrés un ple cada mes disminuint la retribució de cada regidora en 50
€ / ple. Amb aquesta proposta el que preteníem era acostar l'administració municipal a les veïnes i veïns
de Sant Joan les Fonts, fent que el poble participes activament dels Plens, el màxim òrgan decisori del
consistori. Els plens ordinaris mensuasl permetrien que tothom conegués la data en que es celebren i
d'aquesta manera afavoriríem que les veïnes i veïns hi assistissin. Però també els hi permetria la
participació directa, ja que és en el Ple Ordinari on hi ha el torn de precs i preguntes on tothom hi pot
participar, també és en els plens ordinaris on es poden presentar mocions.
Després de set mesos formant part d'aquest ajuntament com a grup municipal amb les quatre regidores
que som de la CUP veiem que la nostra proposta no era gens descabellada, sinó tot el contrari.
Aquest ple d'avui és el quinze que es realitza aquest any. De quinze plens, tan sols quatre han estat
ordinaris, per tan sols en quatre plens la gent d'aquest poble ha tingut la possibilitat de poder participar-hi.
Vosaltres us ompliu la boca de transparència i fins i tot vau aprovar una modificació del pressupost on
s'incrementava la partida de Participació ciutadana fins a destinar-hi 10.000 €. Els plens extraordinaris són
totalment opacs i impedeixen que tan nosaltres com a oposició i les veïnes i veïns deis poble puguin
participar-hi.
Per tant, repetim que aquesta demanda sigui tinguda en compte per l'actual equip de govern i es repensin
la periodicitat deis plens, perquè no pot ser que fem quinze plens anuals i d'aquests onze siguin
extraordinaris. No veurien molt més lògic fer-ne dotze d'ordinaris i si és necessari algun altre dos-tres de
extraordinaris?
Contesta el Sr. Alcalde dient que reitera el que va dir en el seu moment. Si miren el contingut dels plens
extraordinaris, són temes urgents, es per això que es fa extraordinari. El que no es pot fer és un ple
ordinari cada mes. Quan hi ha una necessitat se’n fa un d’extraordinari
AIXECAMENT DE LA SESSIÓ
Essent les vint-i-dues, 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
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