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Resum dels plens del novembre del 2015  

 

 

Abans del resum dels dos plens extraordinaris que han tingut lloc aquest mes de novembre, plens dels que 

segurament no teníeu constància de que s’haguessin celebrat, volem informar-vos que tornarem a demanar, 

per enèsima vegada, a l’equip de govern de ce lebrar  un p le  ord inar i  cada mes. Establint la periodicitat 

dels plens de forma mensual s’aconseguiria que totes conegueu la data i l’hora en què tenen lloc els plens. 

Aquest fet tan simple ajudaria augmentar la transparència, la participació ciutadana i les relacions entre vosaltres 

i l’Ajuntament.  

 

El primer ple va ser el dilluns 9 de novembre a les 9 del matí l’equip de govern de CiU portava a Ple l’aprovació 

de les ordenances f isca ls  de l  2016. Aquestes es van aprovar amb els seus vots a favor i amb els vots en 

contra de la CUP, ja que estem treballant amb una sèrie d’al·legacions per  tal de millorar-les. 

No s’han modificat massa  respecte a les del 2015. S’ha apujat la taxa d’escombraries per recomanació del 

SIGMA, empresa que gestiona els residus a la Garrotxa. L’IBI no augmentarà, tot i que l’Ajuntament l’ha apujat 

no es veurà reflectit, ja que des de Madrid es va abaixar. L’última modificació que es produeix un  increment és 

en la Taxa de cementiri. 

 

El següent punt era la permuta d’uns ter renys entre  l ’empresa PERE PORXAS PAIRÓ S.L .  i  

l ’A juntament de Sant  Joan les Fonts. Aquesta permuta ve donada per una modificació del POUM, que va 

ser aprovada en un ple anterior. La permuta afecta la parcel·la  del costat de l’actual empresa PERE PORXAS 

PAIRÓ S.L. al final del C/ Josep Canalias considerada zona verda i propietat de l’Ajuntament que passarà a ser 

sòl industrial i propietat de l’empresa. Aquesta, es permuta per dues parcel·les de propietat de l’empresa PERE 

PORXAS PAIRÓ S.L. situades al polígon industrial de Les Coromines - La Canova. EL grup municipal de la CUP 

vàrem votar-hi en contra, creiem que no aporta res al poble tenir dues parcel·les de zona verda dins d’un polígon 

industrial. 

 

Els dos últims punts tenien a veure amb l’aprovació de la Llei 10/2015 de 11 de setembre que obliga que el 

càrrec de Tresorer  l ’ocup i  un Secretar i- In terventor  (funcionari de l’Estat). Fins ara aquest càrrec era 

ocupat per regidors i amb l’aprovació de la llei queda prohibit. A Sant Joan, el Tresorer era el regidor Josep M. 

Otuño i en el Ple es va aprovar amb els vot a favor de l’equip de govern i els vots en contra de la CUP que el nou 

Tresorer fos el secretari-interventor de l’Ajuntament. Els nostres vots van ser en contra pel fet que e l  Secretar i  

se li incrementarà e l  sa lar i  de 19.320,00 €  /  anua ls fent que el seu sou sigui de 41.167,07 €  /  

anua ls  nets . Aquesta tasca la feia un regidor sense cobrar, així que no entenem perquè ara la nova persona 

que efectuarà aquesta feina se li ha d’augmentar el salari quan ja cobra un sou molt digne. Els vots en contra 

van ser estrictament per aquest motiu, ja que estem totalment a favor de que qui ocupi la tresoreria sigui un 

tècnic i no un càrrec electe. 

 



El segon ple d’aquest mes va ser el dilluns 23 a les 9 del matí, com es solen fer tots els plens extraordinaris 

produint que a la Sala de Plens estigués buida, només hi érem presents les regidores i regidors. Fet, totalment 

normal, ja que la majoria de persones del poble aquesta hora estan treballant. Per altra banda, segurament 

tampoc en teniu constància, ja que no se’n fa la difusió i publicitat que se n’hauria de fer. En aquest punt, ens 

disculpem també nosaltres. Intentem fer cartells i penjar-los als comerços i bars/restaurants, però aquest últims 

plens no ho hem fet per manca de temps. 

El primer punt era el nombrament de les persones que conformaran les meses electorals el proper 20 de 

desembre. El sorteig el fa un programa informàtic, així que la nostra tasca durant el sorteig és de simples 

observadores.  

El segon punt, es va aprovar per una unanimitat. Es tractava d’una proposta de cess ió  de una par t  de l  fons 

documenta l  a  la  Genera l i ta t  per  ta l  de d ipos i tar- lo  a  l ’Arx iu  Comarca l  de la  Garro txa. Amb 

l’aprovació d’aquesta proposta ens assegurem que els documents d’interès del nostre poble  estaran ben 

conservats i arxivats, se’n faran còpies digitals i tothom qui vulgui podrà consultar-los. 

El darrer punt, es tractava d’una altre modi f icac ió  de l  pressupost . Ens vàrem abstenir pel fet de que la 

documentació i informació que teníem era insuficient per tal de poder contrastar si les modificacions eren 

coherents i necessàries.  

 

Acabem amb un apunt d’àmbit de Principat. Som les independentistes de tota la vida, som les que portem més 

anys lluitant no només per la República Catalana, sinó pel país complert els Països Catalans. Però també som qui 

com tantes de vosaltres ha patit més les retallades, la crisi econòmica que no hem provocat, però estem pagant, 

la repressió per lluitar pels nostres i vostres drets. No podem oblidar qui és Mas i CDC, la nostra confiança cap a 

ells és nul·la, perquè ens han enganyat masses vegades. 

Us demanem paciència i respecte. Nosaltres no ens carregarem aquest procés, això ho heu de tenir molt clar no 

serem nosaltres.  
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