ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER EL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL DE SANT JOAN LES FONTS EL DIA 30 DE
MAIG DE 2016.
MEMBRES ASSISTENTS:
SR. JOSEP Mª ORTUÑO BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SRA. HELENA DORCA ARAU
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA SRA.
VANESSA TORRENT MARTÍN
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÁLEZ
MEMBRES QUE HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA:
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
ALCALDE-PRESIDENT
SR. JOAN ESPONA AGUSTÍN
SECRETARI
SR. ALFONSO GONZÁLEZ I LEAL
LLOC DE CELEBRACIÓ
Saló de Plens Municipal.
HORA DE COMENÇAMENT: 09:00 h.
HORA D'ACABAMENT: 09:35 h.
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PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES QUE HAN DE FORMAR
PART DE LES MESES ELECTORAL EL PROPER 26 DE JUNY 2016.
1.1.- PROPOSTA
El senyor Alcalde informa que l’objecte d’aquest punt, és efectuar el sorteig per
designar els membres de les meses electorals de la secció de la circumscripció
de Sant Joan Les Fonts per a les Eleccions Generals del dia 26 de juny de
2016, d’acord amb el que disposa l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19
de juny, de règim electoral general. El sorteig s’ha de fer entre la totalitat de les
persones censades en la secció que siguin menors de seixanta-cinc anys i que
sàpiguen llegir i escriure. El president haurà de tenir el títol de batxiller o el de
formació professional de segon grau, o subsidiàriament el de graduat escolar o
equivalent. El sorteig es fa amb el programa informàtic Conoce, de l'Institut
Nacional d’Estadística, a través dels serveis informàtics del Consell Comarcal
de la Garrotxa.
Efectuat el sorteig, les meses electorals queden integrades per les persones que
s’expressen i per als càrrecs que es detallen:
Mesa 01 001 B
President
1er. Vocal
2on. Vocal

Marc Montoliu Batllori
Antonio Salvador Villarino
Jordi Romero Barranco

1er. Suplent president
2on. Suplent president

Cristina Minobas Gardella
Isabel Llongarriu Rodeja

1er. Suplent primer vocal
2on. Suplent 1er. Vocal

Francesc Xavier Sala Ayats
Maria Carmen Sala Solà

1er. Suplent 2on. Vocal
2on. Suplent 2on. Vocal

José Oliveras Compte
Maria Gràcia Torralbo Medina

Mesa 01 001 A
President
1er. Vocal
2on. Vocal

Gemma Carnero Esquena
Simó Danés Xarles
Teresa Colomer Turón

1er. Suplent president
2on. Suplent president

Ignacio Arcos Palomino
Carme Guix Reixach
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1er. Suplent 1er. Vocal
2on. Suplent 1er. Vocal

Carles Brosa Juanola
Ester Illamola Castey

1er. Suplent 2on. Vocal
2on. Suplent 2on. Vocal

Adrià Barceló Guerra
Raquel Badosa Velasco

Mesa 01 002 U
President
1er. Vocal
2on. Vocal

Marta Prat Blanch
Maria Carme Plana Nogué
Laura Galo Ruiz

1er. Suplent president
2on. Suplent president

Anna Guix Rodeja
Lourdes Masmitja Millastre

1er. Suplent 1er. Vocal
2on. Suplent 1er. Vocal

Begoña Gallego Martinez
Manuel Vilanova Alzamora

1er. Suplent 2on. Vocal
2on. Suplent 2on. Vocal

Vanesa Morejón Villanueva
José Maria Quer Bassaganyas

Mesa 01 003 A
President
1er. Vocal
2on. Vocal

Roser Villegas Rodeja
Àngela Parramont Coma
Isabel Hilario Martínez

1er. Suplent president
2on. Suplent president

Pau Cruañas José
Eva Jimenez García

1er. Suplent 1er. Vocal
2on. Suplent 1er. Vocal

Pilar Font Barceló
Miquel Sitjar Suñer

1er. Suplent 2on. Vocal
2on. Suplent 2on. Vocal

Núria Hernàndez Nuez
José Canalias Turet

Mesa 01 003 B
President
1er. Vocal
2on. Vocal

Tomas Benjamin Casadesús
Maria Rosa Palou Costa
Francesc Sagristà Plana
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1er. Suplent president
2on. Suplent president

Montserrat Ortíz Puigvert
Ivan Rigall Puigvert

1er. Suplent 1er. Vocal
2on. Suplent 1er. Vocal

Ester Busquets Puigdemont
Laura Prat Vergés

1er. Suplent 2on. Vocal
2on. Suplent 2on. Vocal

Àngela Sanchez Revilla
Jaume Grabolosa Rigat

El Ple acorda que en cas que alguna de les persones designades al·legui que no
pot acceptar el càrrec i l’al·legació sigui estimada per la Junta Electoral de Zona,
serà substituïda pel primer substitut del sorteig efectuat pel programa Conoce de
l’Institut Nacional d’Estadística.
No obstant el Ple de la Corporació estimarà el pertinent.
1.2.- DEBAT
No es suscita cap tipus de debat
1.3.- VOTACIÓ
GRUP DE CONVERGENCIA I UNIÓ
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT 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)
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOL MATEOS GONZÀLEZ

1 vot a favor
1 vot a favor

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor
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2.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MITJAÇANT
SUPLEMENT I HABILITACIÓ DE CRÈDITS, EXPT Nº 1/2016.
2.1.- PROPOSTA
Considerant que, de conformitat amb allò establert als articles 34 i 40.1 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del
Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de Pressupostos, l’estat de despeses del Pressupost de les
Entitats Locals pot modificar-se, entre altres causes, per modificació de crèdits,
que consisteix en modificar el Pressupost de despeses sense alterar la quantia
total del mateix, imputant l’import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions
pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
Considerant que els articles 179.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals -TRLRHL-, i 40.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos estableixen
que les Entitats Locals regularan a les Bases d’Execució del Pressupost el
règim de transferències establertes, en cada cas, l’òrgan competent per
autoritzar-les.
Considerant que les transferències de crèdit aprovades pel Ple han de seguir
els mateixos tràmits sobre informació, reclamacions i publicitat que la legislació
vigent exigeix per a l’aprovació del Pressupost, i el règim de recursos regulat
per al mateix, per així establir-ho els articles 179.4 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals –TRLRHL-, i 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos.
Considerant que les transferències proposades respecten allò exigit als articles
180 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals –TRLRHL-, i 41 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos.
Considerant el que disposa l'article 32 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera -LOEPYSF-,en referència
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a les denominades “inversions financerament sostenibles” i el disposat en
desenvolupament d'aquest precepte, a la Disposició Addicional Sisena de la
citada de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera -LOEPYSF-, afegida per la Llei orgànica 9/2013, de 20
de desembre i prorrogada la seva aplicació per 2015 per la Disp. Adic. 9 del
RD-llei 17/2014, de 26 de desembre.
Considerant que s’ha incorporat a l’expedient l’informe de compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària exigit per l’article 16.2 del Reial Decret
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació de les entitats locals.
Considerant els informes d'intervenció de data 23 de maig de 2016, i de data
Considerant que l’acord que ha d’exposar-se al públic mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província per termini de quinze dies hàbils, durant els quals
els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
Considerant que, a l’efecte de presentació de reclamacions, tenen la
consideració d’interessats aquells que reuneixin els requisits de l’article 170.1
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals –TRLRHL-, que podran presentar
reclamacions únicament pels motius previstos a l’article 170.2
Les
reclamacions hauran de ser resoltes en el termini màxim d’un mes.
Considerant que la modificació de crèdits s’entendrà definitivament aprovada si
durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions.
Es proposa al Ple de la Corporació els següents,
ACORDS
PRIMER.- L’aprovació inicial de l’expedient Nº 1/2016 de modificació de
crèdits, que es concreta en els següents extrems:
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
a)HABILITACIÓ DE CRÈDITS
454 /609.00 Millora de de camins veïnals .......
1532/609.01 Reforma de carrers ......................
171 /609.02 Parcs i jardins ..............................
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30.000,00 euros
100.000,00 euros
150.000,00 euros

TOTAL HABILITACIÓ CRÈDIT ..................

280.000,00 euros

b)SUPLEMENT DE CRÈDIT
165 / 611.06 Inversió de reposició i il·luminació..... 50.000,00 euros
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT ............. 50.000,00 euros
ORIGEN DE FONS
a) APLICACIÓ ROMANENT LÍQUID DE TRESORIA... 330.000,00 euros_

SEGON.- Sotmetre l’acord que s’adopti a informació pública per termini de 15
dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler
d’Edictes de l’Ajuntament per tal que els interessats puguin formular
reclamacions.
TERCER.- L’expedient s’entendrà definitivament aprovat si durant el termini
d’exposició pública no es presenten reclamacions; a aquests efectes, per
l’Alcaldia es dictarà Resolució elevant l’acord d’aprovació inicial a definitiu i
ordenant la publicació al Butlletí Oficial de la Província.
No obstant el Ple de la Corporació aprovarà el que consideri oportú.
2.2.- DEBAT
El Sr. Quim Llach diu que el seu grup s’abstindrà en la votació.
2.3.- 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 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)
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SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOL MATEOS GONZÀLEZ

1 abstenció
1 abstenció

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI REGULADOR PER QUAL
S'EXIMEIX ALS PROMOTORS DEL PLA PARCIAL DE LES MULLERES DE
MANTENIR UN AVAL DAVANT L' ACA.
3.1.- PROPOSTA
Examinat el text de la proposta de conveni de col·laboració a subscriure entre
l'Ajuntament de Sant Joan Les Fonts, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l'
Agència Catalana de l'Aigua, per tal de dissoldre l'aval que es va constituir per
la Junta de Compensació del Pla Parcial de les Mulleres.
Artés que en data 21 de setembre de 2015 es va prendre l'acord plenari de
modificació del sistema d'actuació urbanística al Pla parcial del sector
urbanitzable delimitat “Les Mulleres” (Sector sud II – Cabrafiga II) al terme
municipal de Sant Joan Les Fonts.
Es proposa al Ple de la Corporació els següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament
de Sant Joan Les Fonts, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l' Agència
Catalana de l'Aigua
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni, en
representació d'aquesta corporació local.
TERCER.- Notificar els presents acords a l' ACA i al Consell Comarcal de la
Garrotxa als efectes procedents.
No obstant el Ple de la Corporació aprovarà el que consideri oportú.
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3.2.- DEBAT
El Sr. Llach diu que ja el mes de setembre van dir que el seu grup no creia
necessari que es tirés endavant un pla com aquest. En el seu moment es van
abstenir, creiem que està tot correcte, però torna a repetir que s’abstenen.
El Sr. Alcalde diu que no retirar això representa pagar unes indemnitzacions als
propietaris. Pregunta qui pagaria aquestes indemnitzacions en el hipotètic cas
que aquesta iniciativa es tires en darrera.
3.2.- 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 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)
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOL MATEOS GONZÀLEZ

1 abstenció
1 abstenció

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

CONVENI A ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS, EL
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA EN QUALITAT DE PROMOTOR
DEL PLA PARCIAL LES MULLERES I L'AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA.
Barcelona, XX de XXX.X de 2016
REUNITS
D'una banda, el Sr. Joan Espona Agustín, alcalde de l'Ajuntament de Sant
Joan les Fonts, actuant en la representació que li atribueix l'article 53 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i habilitat per a aquest acte per l'Acord
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del Ple de l'Ajuntament de data ............. de 2016 (2ª OPCIÓ: condicionada la
validesa d'aquest acte a l'aprovació del Conveni pel Ple de l'Ajuntament) i en
representació de l'administració actuant del XXXX, al terme municipal de Sant
Joan les Fonts, tenint en compte que el sistema de gestió és de reparcel·lació
per cooperació .
De l'altra, el Sr. Joan Espona Agustín , en qualitat de President del Consell
Comarcal de la Garrotxa, en qualitat d'administració actuant del sistema de
sanejament d'aigües residuals de Sant Joan de les Fonts i del sistema de
sanejament d'aigües residuals d'Olot, d'acord amb el Decret 130/2003, pel qual
s'aprova el Reglament deis serveis públics de sanejament.
De l'altra part, el Sr. Jordi Agustí Vergès, director de l'Agència Catalana de
l'Aigua , entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya, actuant en la representació que ostenta en
virtut deis articles 11.11.e) del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel
qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya i a
l'art. 1O del Decret 86/2009, de 2 de juny , d'aprovació deis Estatuts de
l'Agència Catalana de l'Aigua.
Les parts que intervenen es reconeixen, en la representació en que actuen, la
capacitat legal necessària per a la formalització del present Conveni, i
EXPOSEN
l. L'Agència Catalana de l'Aigua, d'acord amb el Decret legislatiu 3/2003, de 4
de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria
d'aigües de Catalunya, exerceix les competències de la Generalitat en matèria
d'aigües i obres hidràuliques. A tal fi, li correspon, entre d'altres funcions, la
intervenció administrativa deis abocaments que puguin afectar a les aigües
superficials, subterrànies i marítimes i el control de la qualitat de les aigües en
general.
En exercici d'aquestes funcions autoritza els abocaments d'aigües residuals al
medi receptor efectuats en l'àmbit territorial de Catalunya.
II. Igualment li correspon l'ordenació del servei de sanejament a tot Catalunya i
l'acció concertada de les actuacions de les administracions competents en
matèria de sanejament. Aquesta amplia intervenció de l'Agència Catalana de
l'Aigua en aquesta matèria respon a la necessitat d'assolir un bon estat de les
aigües superficials. Aquest objectiu posa de relleu la importància que assoleix
l'adequada planificació del sanejament de les aigües residuals urbanes i la
intervenció de tots els agents implicats en la seva generació i gestió.
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III. En data 20 de juny de 2006 (DOGC n°4679 de 19 de juliol), mitjan9ant
Resolució MAH 2370/2006, de 3 de juliol, es va fer públic l'Acord de Govern de
la Generalitat pel qual s'aprova el Programa de Sanejament d'Aigües Residuals
Urbanes 2005, el qual conté les actuacions necessàries per donar compliment
a les disposicions normatives que regeixen aquesta matèria, i específicament
preveu la subscripció de convenis de col·laboració per tal de facilitar el
compliment de les obligacions que la legislació d'urbanisme aplicable a
Catalunya imposa als propietaris deis terrenys subjectes a procés urbanitzador.
Aquesta previsió del PSARU 2005 té el seu recolzament legal en l'article 29 del
Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, a l'article 71 del
Decret 188/201O, de 23 de novembre, d'aprovació del Pla de gestió del
districte de conca fluvial de Catalunya, així com l'article 44.1.d) del Text refós
de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost i
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer,on es preveu l'obligació dels
propietaris de solars en transformació de fer front a les despeses de
sanejament.
IV. D'acord amb l'article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, l'Ajuntament de Sant
Joan les Fonts és el competent per a tramitar el Pla Parcial les Mulleres i en
data 1O de juliol de 2007 l'Agència Catalana de l'Aigua va emetre informe
urbanístic favorable sobre el planejament derivat i pel que fa al sanejament la
seva viabilitat restava condicionada a la subscripció d'un conveni de
sanejament. El text refós del Pla parcial les Mulleres va ser aprovat
definitivament el 24 d'octubre de 2007.
Així mateix, en dates 21 d'abril de 2008 i 13 de maig de 2008, respectivament,
l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts va aprovar els projectes d'urbanització i de
reparcel·lació voluntària del Pla parcial de les Mulleres.
V. En data 30 d'abril de 2008 l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts va presentar
esborrany de conveni de sanejament signat per part del promotor i Ajuntament
així com aval bancari que garantia la participació en els costos de les obres de
sanejament, presentat per la Junta de compensació provisional del Pla parcial
les Mulleres, prestat pel Banc Popular Español, per un valor de 389.133 euros,
amb el núm. 00053/0034.
VI. En data 19 de novembre de 2015 l'Ajuntament presenta copia de l'acord de
Ple de l'Ajuntament de data 21 de setembre conforme el qual s'aprova el canvi
de modalitat del sistema d'actuació urbanístic, passant-se del sistema de
compensació a la modalitat de cooperació, del sistema de reparcel·lació i
sol·licita la devolució de l'aval bancari al promotor.
VII. L'article 120 del Decret legislatiu 1/201O, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya imposa als propietaris les
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despeses d'urbanització, que inclouen la totalitat de les despeses d'urbanització
determinades pel planejament urbanístic i pels projectes d'urbanització, que
comprenen les obres relatives al sanejament, inclosos els col·lectors d'aigües
residuals i pluvials i les actuacions adequades per la depuració de les aigües
residuals.
VIII. Tenint en compte que el sistema de gestió és el de cooperació,
l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, d'acord amb allò previst a l'article 139 del
Decret legislatiu 1/201O, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme, en concordan9a amb l'article 180 i següents Decret 305/2006, de
18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'urbanisme, serà qui, amb caire
general, s'encarregara d'executar les obres d'urbanització i conservar-les fins a
la recepció definitiva, podent formular projectes de reparcel·lació i
d'urbanització complementaria.
IX. Que el Ple de l'Ajuntament de data XXXXX va aprovar l'esborrany de
Conveni i va facultar a l'alcalde per a la signatura del Conveni.
A la vista deis preceptes legals i reglamentaris esmentats , les parts acorden
subscriure el present conveni que es regeix per les següents
CLAUSULES
Primera.- Objecte del conveni
És objecte del present conveni l'establiment deis instruments de col·laboració
entre les entitats participants per tal de fixar l'aportació econòmica que
garanteixi l'adequació deis sistemes públics de sanejament en alta a les
necessitats generades pels nous desenvolupaments urbanístics.
Segona.- Compromisos de les parts participants
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, d'acord amb els preceptes legals
esmentats en l'antecedent V, aportaran a l'Agencia Catalana de l'Aigua l'import
que es determina en la clàusula quarta, en concepte d'adequació deis sistemes
públics de sanejament en alta a les necessitats generades pels nous
desenvolupaments urbanístics.
L'Agència Catalana de l'Aigua col·laborara en el compliment de les obligacions
imposades per la legislació urbanística, mitjançant les actuacions necessàries
per tal de preveure l'adequat sanejament de les aigües residuals generades pel
sector objecte del conveni.
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L'execució de les obres de connexió aniran a càrrec del promotor. Aquesta
connexió tindrà la consideració de xarxa de sanejament en baixa, i per tant no
serà inclosa en el Pla de Sanejament a afectes del seu manteniment posterior.
Tercera. Compromisos de L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts clàusula de
penalització per incompliment
L' Ajuntament de Sant Joan les Fonts es compromet a:
Notificar a l'Agència Catalana de l'Aigua la finalització de les obres
d'urbanització. Deixar sense efectes les sol·licituds de comunicació de primera
ocupació fins que l'Agència Catalana de l'Aigua no hagi emes un certificat
conforme el qual s'han ha complert els deures econòmics establerts en aquest
Conveni.
L'incompliment deis compromisos assumits per l'Ajuntament pot donar lloc a
l'oportuna penalització diària del 5 % del preu del Conveni des de la data que
s'hagi produït l'incompliment, sense perjudici que aquest incompliment pugui
ser causa de la resolució del conveni deixant sense afecte els compromisos de
l'ACA pel que fa al sanejament del sector.
Quarta.- Càlcul de l'aportació a la inversió en sanejament en alta a finançar per
L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts en relació amb el Pla Parcial les Mulleres
D'acord amb el document que s'adjunta a aquest conveni com a annex número
1, l'import a aportar per l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts en relació amb el
Pla Parcial les Mulleres, del terme municipal de Sant Joan les Fonts, és de
389.133 €, més l' IVA corresponent al tipus vigent en el moment del seu
meritament. Així mateix en l'esmentat annex també queda recollida la taula de
calcul i el plànol on apareixen representats els metres de col·lector en alta
afectats:
import total: 514.913 € s/IVA
Deduccions per HPO i /o HD: 125.780 € s/IVA import net: 389.133 € s/IVA
L'import a aportar per l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts s'incrementara
amb l' IPC català de cada any des de l'any de signatura del present Conveni
fins a la data de facturació.
Cinquena.- Aportació econòmica
Després d'aprovat el projecte de reparcel·lació corresponent al Pla Parcial les
Mulleres en el qual s'inclou la part del cost corresponent al sanejament en alta import recollit a la clàusula quarta del present Conveni-, l'Ajuntament de Sant
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Joan les Fonts haurà d'ingressar a l'Agència Catalana de l'Aigua l'import
indicat com aportació a les obres de sanejament en alta, abans que
l'Ajuntament doni per finalitzades les obres d'urbanització del sector i emeti les
llicències de primera ocupació deis habitatges del sector.
L'Agència Catalana de l'Aigua notificara la factura corresponent a l'import del
Conveni en el termini màxim d'un mes a partir que l'Ajuntament de Sant Joan
les Fonts notifiqui a l'Agència Catalana de l'Aigua la finalització de les obres
d'urbanització del sector.
Sisena.- Entrada en vigor i vigència del Conveni
El Conveni entrara en vigor des de la signatura per tates les parts, l'Ajuntament
el publicara al butlletí o diari oficial corresponent dins el mes següent a la seva
signatura i es mantindrà en vigor fins la finalització de les obligacions que se'n
derivin.
Mitjan9ant la signatura del Conveni per les dues parts l'Agència Catalana de
l'Aigua es compromet a retornar l'aval bancari constituït per la Junta de
Compensació provisional de les Mulleras a favor de l'Agència Catalana de
l'Aigua, de data 4 d'abril de 2008 prestat pel Banc Popular Español, per un
valor de 389.133 euros, amb el núm. 00053/0034, atès el canvi de modalitat del
sistema d'actuació urbanístic.
Setena.- Comissió de seguiment
Les parts signants acorden posar els recursos tècnics i els mitjans necessaris
per al desenvolupament del present Conveni i coordinar-se en les actuacions a
que es comprometen.
Cada part signatària podrà designar un representant, el qual exercira les
funcions de comissió mixta per al seguiment, gestió, interpretació i execució del
Conveni, i la resolució dels problemes que puguin derivar-se en el seu
desenvolupament.
Vuitena.- Extinció
El present Conveni s'extingira :
a) Per l'incompliment de les obligacions pactades.
b) Per mutu acord entre les parts.
c) Per impossibilitat d'assolir l'objecte o la finalitat prevista.
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d) Per impossibilitat
corresponents.

d'assolir

l'aprovació

deis

instruments

urbanístics

Novena.- Jurisdicció
El present Conveni té naturalesa administrativa i en la seva interpretació i
desenvolupament regeix l'ordenament jurídic administratiu, amb expressa
submissió de les parts a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Sr. Joan Espona Agustín
Alcalde de Sant Joan les Fonts

Sr. Joan Espona Agustín
President Consell Comarcal de la Garrotxa

Sr. Jordi Agustí i Verges
Director de l'Agència Catalana de l'Aigua

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