ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER EL PLE DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL DE SANT JOAN LES FONTS EL DIA 23 DE
NOVEMBRE DE 2015.
MEMBRES ASSISTENTS:
SR. JOSEP Mª ORTUÑO I BREMONT
SRA. ANNA SERRA ANGLADA
SRA. HELENA DORCA I ARAU
SR. JOSEP ROCA VILA
SRA. MARIA GALIZIA AMORAGA
SRA. VANESSA TORRENT MARTÍN
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOLF MATEOS GONZÁLEZ
HAN EXCUSAT LA SEVA ABSÈNCIA:
SRA. GEMMA COTS AGULLÓ
ALCALDE-PRESIDENT
SR. JOAN ESPONA I AGUSTÍN
SECRETARI
SR. ALFONSO GONZÁLEZ I LEAL
LLOC DE CELEBRACIÓ
Saló de Plens Municipal.
HORA DE COMENÇAMENT: 09:00 h.
HORA D'ACABAMENT 09:30 h.
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1.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES QUE HAN DE
FORMAR PART DE LES MESES ELECTORAL EL PROPER 20 DE
DESEMBRE 2015.
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 20 de desembre
de 2015, 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

Josefina Sadurní Mir
Maria Etelvina Pérez Alegria
Francesc Xavier Valeri Coromí

1er. Suplent president
2on. Suplent president

Maria del Carme Ruiz Flores
Adriana Sala Verdejo

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

Concepción Martínez Manrique
Josep Maria Rubio Limiñana

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

Meritxell Plana Mallen
Sergi Vila Serrat

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

Soledad Font Asparó
Carlos Álvarez Monteserin
Eva Fernández Sala

1er. Suplent president

Roser Grabulosa Pujolar
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2on. Suplent president

Montserrat Coll Jou

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

Edgar Fernàndez Puigdemont
Maria Carmen Hostench Badosa

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

Estel Brugada Pujolar
Marta Guillamet Pujolar

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

Anna Maria Ramírez Quintana
Núria Coderch Sacrest
Vanessa Oliva Garcia

1er. Suplent president
2on. Suplent president

Josep Vila Vila
Anna Maria Villegas Baron

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

Anna Puigdemont Serrat
Maria del Tura Casanova Guardia

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

Joan Portabella Puigdemont
Abel Planagumà Caballero

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

Miquel Las Heras Campa
Sara Nogué Bramon
José Matas Planella

1er. Suplent president
2on. Suplent president

Joaquim Esquerrà Aiguabella
Maria del Pilar Busquets Soy

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

Estefania Sànchez López
Pedro Costa Masó

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

Eva Desmiquels Anglada
Josep Vila Plana

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

Cèlia Costa Serra
Àngel Arimany Solé
Maria Carmen Izquierdo Aguilar
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1er. Suplent president
2on. Suplent president

Anna Figueras Ventura
Jordi Font Farres

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

Marta Dorca Freixa
Enric Canadell Torras

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

Cristina Pastoret Barcons
Humberto Galizia Bas

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)
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOL MATEOS GONZÁLEZ

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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2.- PROPOSTA DE CESSIÓ EN COMODAT A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA D'UNA PART DEL FONS DOCUMENTAL DE L'AJUNTAMENT
DE SANT JOAN LES FONTS, PER TAL QUE INGRESSI A L'ARXIU
COMARCAL DE LA GARROTXA.
2.1.- PROPOSTA
Vist que l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts és titular d’un fons documental
constituït, bàsicament, per documentació del propi Consistori, la qual considera
d’interès per a la col·lectivitat pel seu valor informatiu i cultural, i de la qual se’n
vol afavorir la seva preservació i divulgació.
Vist que, actualment, l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts no disposa d’un
espai adequat que permeti, en primer lloc, la conservació del seu fons
documental amb les condicions d’idoneïtat necessàries, i en segon lloc, que en
permeti el fàcil accés per investigadors i als ciutadans en general.
Atesos els motius exposats, s’han realitzat gestions davant l’Arxiu Comarcal de
la Garrotxa, per tal de cedir-li en comodat una part del fons documental de
l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts, perquè disposa de les instal·lacions
adequades per a la conservació de la documentació i de l’espai necessari i
idoni per a l’accés dels investigadors i ciutadans en general.
Vist el “Model de contracte de cessió en comodat d’una part del fons
documental de l’Ajuntament” proposat pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya – Direcció General del Patrimoni Cultural – a signar
entre aquest, l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts i el Consell Comarcal de la
Garrotxa.
Ateses les determinacions dels articles 1740 i següents del Codi Civil, que
regulen el règim del comodat, i els articles 214 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
Catalunya i 41 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, que regulen el règim d’adopció dels
acords de cessió de béns de titularitat municipal.
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Aprovar la cessió en règim de comodat a la Generalitat de Catalunya
d’una part del fons documental de l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts, amb
l’objectiu del seu ingrés a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, a fi de conservar-lo, i
alhora, garantir el seu accés als investigadors i a la ciutadania en general.
7

SEGON.- Aprovar l’esborrany proposat de “model de contracte de cessió en
comodat d’un fons d’Ajuntament” que s’adjunta a aquest acord en forma
d'annex I i es dóna per reproduït.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per formalitzar els documents que siguin
necessaris per a l’execució d’aquest acord i en especial per a la signatura
efectiva del contracte de comodat aprovat.
QUART.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa – Arxiu
Comarcal de la GarrotxaNo obstant el Ple de la Corporació estimarà el pertinent.
ANNEX I
CONTRACTE DE CESSIÓ EN COMODAT FONS DOCUMENTAL DE
L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS ENTRE EL DEPARTAMENT
DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EL CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA I l’ AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES
FONTS.
A Barcelona, (a determinar)
REUNITS:
D’una banda, l’Honorable senyor Ferran Mascarell i Canalda, conseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.
De l’altre, l’Il·lm. senyor Joan Espona i Agustín, president del Consell
Comarcal de La Garrotxa.
I de l'altra, l’Il·lm. Senyor Joan Espona i Agustín, alcalde de l'Ajuntament de
Sant Joan Les Fonts.
ACTUEN:
El primer, en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, fent ús de
les facultats que li atorga l’article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat
de Catalunya.
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El segon, en nom i representació del Consell Comarcal de La Garrotxa en
exercici de les facultats que li confereix l’article 13 del Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 4
de novembre.
I el tercer, en nom i representació de l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts, en
virtut de l'acord del Ple de data 23 de Novembre de 2015.
Les tres parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a l'eficàcia
d'aquest acte, i
EXPOSEN:
1.- Que l'Ajuntament de Sant Joan Les Fonts és propietari del fons
documental que forma l’Arxiu històric municipal, que abasta de l’any (pendent
valoració) al (pedent valoració)*, amb un volum aproximat de (pendent de
valoració) metres lineals, el qual forma part del patrimoni documental català i
que es descriu en annex.
2.- Que l'Ajuntament de Sant Joan Les Fonts conscient de l’ interès públic
col·lectiu de la documentació esmentada, manifesta la seva voluntat de cedir
en comodat aquesta part del fons documental de l’arxiu històric a la
Generalitat de Catalunya per tal que l’ingressi a l’Arxiu Comarcal de la
Garrotxa a fi de conservar-la i fer-la accessible als investigadors.
3.- Que la Generalitat de Catalunya reconeix el valor històric i cultural per a la
investigació del fons documental de l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts
objecte de la present cessió en comodat i està d’acord a rebre’l.
I posades d'acord les tres parts en aquest sentit, subscriuen el present
contracte de cessió en comodat, amb els següents
PACTES:
Primer.- L’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts, representat pel seu alcalde,
Joan Espona i Agustín, CEDEIX EN COMODAT a la Generalitat de Catalunya,
que l'ACCEPTA, el fons documental esmentat, per tal que sigui destinat a
l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa segons els termes previstos en aquest
contracte. S’adjunta en annex relació del contingut del fons.(pendent de
valoració)
Segon..- El comodat s’estableix per temps indefinit. Això no obstant, la part
comodant podrà retirar amb caràcter temporal els documents que estimi
pertinents, mantenint-se totalment vigent el contracte en aquest cas. Per fer-ho,
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ho haurà de comunicar per escrit a la direcció de l’Arxiu Comarcal de la
Garrotxa amb una antelació mínima de tres (3) mesos. El retorn temporal i/o
parcial dels documents cedits no comporta la revocació del comodat i no
suposa cap cost econòmic per al comodant.
Tercer- Si la part comodant volgués rescindir el contracte unilateralment i
abans del termini inicialment establert en el paràgraf anterior, ho haurà de
comunicar de forma fefaent i per escrit a la direcció de l’Arxiu Comarcal de la
Garrotxa amb una antelació mínima de tres (3) mesos, i amb el detall o
justificació de les causes que han motivat aquesta resolució anticipada que
haurà de ser sempre acreditada d’acord amb l’article 1749 del Codi Civil. La
restitució es formalitzarà per mitjà d’un document escrit signat per ambdues
parts i prèviament l’Arxiu podrà fer reproducció de la documentació que
consideri oportuna per tal de no desmembrar la unitat arxivística del fons. La
gestió d’aquesta còpia restarà sotmesa a les condicions d’aquest contracte.
Quart.- En el cas de restitució del fons abans de la finalització del període fixat
pel comodat , per voluntat de la part comodant, aquesta haurà d’abonar com a
compensació les despeses derivades de l’ús del material de conservació i
treballs de descripció que s’hagin produït, d’acord amb allò disposat a la Llei
10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.
Tercer.- La Generalitat de Catalunya mitjançant l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa
es compromet a conservar el fons documental de l’Ajuntament de Sant Joan
Les Fonts en les condicions de conservació i instal·lació que siguin les
adequades per als diversos tipus de documents. L’Ajuntament de Sant Joan
Les Fonts es reserva expressament el dret d'accedir i consultar en qualsevol
moment la documentació del fons.
Segona part. Ampliació del fons documental cedit en comodat
Quart.- L’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts podrà ampliar en el futur el fons
documental cedit amb tota aquella altra documentació històrica que consideri
adequat d’unir-hi, i que es conserva en l’actualitat en poder de la pròpia
institució municipal. La cessió d’aquesta documentació es realitzarà mitjançant
la signatura per ambdues parts d’un annex al present contracte, el qual els serà
d’aplicació.
Cinquè.- La documentació cedida per la part comodant en aplicació del present
contracte i la que pugui cedir en el futur, integrarà un únic fons i es coneixerà
amb el nom de Fons Ajuntament de Sant Joan Les Fonts i així apareixerà en el
quadre de fons de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Tercera part. Gestió del fons cedit en comodat
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Sisè.- L’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts autoritza a la Generalitat de
Catalunya mitjançant l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa a procedir, si escau, a la
reproducció digital d’una part o de la totalitat dels documents cedits i a difondre
la documentació digitalitzada a través d’Internet segons la normativa pròpia de
l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, que s’aplica a la difusió dels seus altres fons
documentals.
Setè.- Amb l'objectiu de fomentar el coneixement de la història de la institució,
les dues parts signatàries acorden considerar la documentació objecte del
present contracte de lliure accés, segons la legislació vigent. Els documents
que continguin dades personals que afectin la seguretat, l’honor, la intimitat o la
imatge de les persones no seran accessibles fins que no hagi transcorregut un
termini de vint-i-cinc anys de la mort de la persona afectada o de cinquanta
anys des de la data de creació dels documents, si la primera no es coneix, a no
ser que hi hagi consentiment exprés de la persona afectada.
Vuitè.- Amb la finalitat de fomentar l'estudi i investigació del fons i de contribuir
a millorar el coneixement de la institució municipal, l’Ajuntament de Sant Joan
Les Fonts autoritza a la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Arxiu Comarcal
de la Garrotxa, a utilitzar la documentació del fons cedit en exposicions i altres
activitats de difusió similars, amb les condicions següents:
a) La part comodant haurà d'estar informada amb antelació suficient i per
escrit de les dades bàsiques de l'activitat cultural, del lloc i dates on se
celebrarà i de la relació detallada dels documents que s'hi incloguin.
b) L’autorització inclou el dret de reproduir els documents cedits per a les
publicacions de difusió de les exposicions i les altres activitats culturals.
Novè.- En qualsevol ús que es faci de la documentació del fons s’haurà de fer
constar la propietat del fons a favor de l’Ajuntament de Sant Joan Les Fonts i a
citar la procedència dels documents amb la referència “Arxiu Comarcal de La
Garrotxa. Fons Ajuntament de Sant Joan Les Fonts”.
I en prova de conformitat i acceptació, les dues parts signen el present
document per triplicat exemplar en el lloc i data esmentats a l'encapçalament.
Conseller de Cultura
Ajuntament de

Alcalde de

President Consell Comarcal
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2.2.- DEBAT
El Sr. Alcalde explica que el Consell Comarcal amb un conveni amb la
Generalitat de Catalunya, va fer un arxiu nou, ja abans teníem uns convenis
amb el Consell Comarcal que ens venien a posar amb ordre tots els arxius dels
municipis de la comarca. Una vegada fet el nou edifici hi ha la possibilitat de
portar-hi els arxius, en forma de comodat, i tothom que vulgui el pot consultar,
alhora que ells ho digitalitzaran tot.
La Sra. Sílvia Pagès demana quina part de l’arxiu es vol traslladar.
Contesta el Sr. Alcalde dient que es tot el fons documental, excepte la part
administrativa, ja que te uns anys de vigència, ja que al cap d’uns anys hi ha
documentació que ja es pot destruir, i són els arxivers els que ho valoren.
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)
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOL MATEOS GONZÁLEZ

1 abstenció
1 abstenció
1 abstenció

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor
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3.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MITJAÇANT
HABILITACIÓ DE CRÈDITS, EXPT Nº 8/2015.

SUPLEMENT

I

3.1.- 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
a les denominades “inversions financerament sostenibles” i el disposat en
desenvolupament d'aquest precepte, a la Disposició Addicional Sisena de la
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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 18 de Novembre de 2015, 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 8/2015 de modificació de
crèdits, que es concreta en els següents extrems:
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
PARTIDA

CONCEPTE

CONSIGNACIÓ SUPLEMENT CONSIGNACIÓ
ANTERIOR
DEFINITIVA

320/21204

Reparacions Escola
Castanyer

7.000,00

15.000,00

22.000,00

337/22603901

Desp. Participació
ciutadana

6.000,00

4.000,00

10.000,00
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337/2269900

Joventut

19.000,00

9.000,00

28.000,00

340/21201

Repar. Edificis Z.
Esportiva

3.000,00

6.000,00

9.000,00

432/61000

Act. i Recuperació
Buscarró

30.000,00

30.000,00

60.000,00

450/21300

Repar. Maquinària

90.000,00

21.000,00

111.000,00

450/21000

Repar. Infraestructures

202.569,54

15.000,00

217.569,54

155/60106

Actuacions carrers

23.530,00

36.000,00

59.530,00

TOTAL

136.000,00

HABILITACIÓ DE CRÈDITS
PARTIDA

CONCEPTE

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

SUPLEMENT

CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

165/60025

Serveis pont
medieval

0,00

35.000,00

35.000,00

TOTAL

35.000,00

DECREMENT CONSIGNACIÓ
DEFINITIVA

BAIXES
PARTIDA

CONCEPTE

CONSIGNACIÓ
ANTERIOR

929/500

Fons contingències

15.000,00

15.000,00

0,00

165/2210000

Sub. Elèctric Public

140.000,00

10.000,00

130.000,00

011/31000

Interes. fora sector
públic

70.000,00

45.000,00

25.000,00

TOTAL

70.000,00

ROMANENT DE TRESORERIA

PARTIDA

CONCEPTE

870

Romanent de
Tresoreria

101.000,00
TOTAL

101.000,00

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
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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 estimarà el pertinent.
3.2.- DEBAT
Pren la paraula el Sr. Josep Mª Ortuño dient que aquesta modificació prové
d’unes despeses que han anat a la baixa i altres partides que han sobrat.
La partida de l’Escola Castanyer hi ha un suplement de 15.000,- €, la partida de
participació ciutadana un suplement de 4.000,- €, la partida de joventut 9.000,€ Reparacions Edificis i zona esportiva, 6.000,- €, Recuperació Buscarró
30.000,-€, Reparació maquinaria 21.000,- € Reparacions Infraestructures
15.000,- i actuacions carrers 36.000,- €, això en total puja 136.000,- € i
s’habilitaria la partida 165/60025 que no hi havia consignació ja que correspon
als serveis del Pont Medieval, que s’hi ha fet mes obra de la prevista, amb un
suplement de 35.000,- €, aquestes són les partides que s’haurien d’incrementar
i les que s’haurien de donar de baixa són el Fons de Contingències amb una
baixa de 15.000,- €, el subministrament elèctric amb 10.000,- € i l’interès de
fora del sector públic amb 45.000,- €, amb aquestes partides sumen una baixa
de 70.000,- €. I del romanent de tresoreria tindríem 101.000,- €
Pren la paraula la Sra. SÍLVIA PAGÈS dient que s'abstindran a la votació i
demanaran hora per parlar amb el Sr. Ortuño per tal que els expliqui més
detalladament totes aquestes partides, hi ha increments molt grans que segur
que tenen la seva explicació i quan se’ls expliqui clar segurament ho veuran bé.
El Sr. Alcalde explica que l’increment de l’escola Castanyer ve donat, de que
les obres que s’havien de fer en dos anys, s’han fet amb un estiu. De
participació ciutadana van venir uns ingressos extraordinaris: El carnaval va
guanyar uns premis que es van ingressar en aquesta partida, a la partida de
Joventut també hi ha hagut cursos, casals, que han portat més ingressos. A la
zona esportiva la Canya hi va haver unes ventades que van provocar unes
destrosses, i d’aquí vam tenir uns ingressos de les assegurances, al Buscarró
vam tenir una subvenció del Parc natural, i una partida molt important, és el
Pont Medieval, que programes fer unes actuacions però quan s’ha obert s’han
vist que hi feien falta els serveis.
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3.3.- 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)
SRA. SÍLVIA PAGÈS SERAROLS
SR. QUIM LLACH GALLARDO
SR. RODOL MATEOS GONZÁLEZ

1 abstenció
1 abstenció
1 abstenció

ALCALDE
JOAN ESPONA I AGUSTÍN

1 vot a favor

AIXECAMENT DE LA SESSIÓ
Essent les nou hores i trenta 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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