ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ DEL DIA
08/03/2016
Identificació de la sessió
Núm. 2016/2
Caràcter: Extraordinari
Data: 8 de març de 2016
Hora d’inici: 19:05 h
Hora de fi: 19:35 h
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de la Tallada
Hi assisteixen:
Maria Dolors Guàrdia Gasull, alcaldessa accidental
Jaume Riu Sala, regidor
Elisabeth Cruz Lozano, regidora
Antoni Fernàndez Sandoval, regidor
Irene Gerónimo i Vilella, regidora
Jordi Colomé i Garcia, regidor
Assistits per la secretària de l’Ajuntament, Sra. Raquel Batlle Casas
S’ha excusat d’assistir-hi:
Josep Ferrer Vilavella
ORDRE DEL DIA
1. ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. JAUME RIU SALA.

Un cop comprovada per la secretària la presència del quòrum necessari per a la celebració de
la sessió, es passa a tractar el punt únic de l’ordre del dia.

1. ACCEPTACIÓ DE RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. JAUME RIU SALA.
S’inicia el punt amb l’explicació per part de l’Alcaldessa accidental de la proposta d’acord que
es porta a aprovació, que es transcriu a continuació:
Vista la instància presentada pel regidor Jaume Riu Sala amb data 19 de febrer de 2016 i
registre d’entrada 242, en la qual explica un seguit de motius que l’han portat a prendre la
decisió de renunciar al càrrec de regidor de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà, i sol·licita
renunciar al nomenament de regidor de planificació urbanística i tanmateix a la designació
com a segon tinent d’alcalde de l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.
Atès que el regidor forma part de la candidatura electoral anomenada Veïns de Canet,
Marenyà, la Tallada i Tor (VCMTT), segons la documentació de l’expedient d’eleccions
municipals 2015.
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Atès que segons la llista publicada al BOP de Girona número 81, annex I, de 28 d’abril de 2015,
el següent regidor de la candidatura és el Sr. Ultano Gómez Ponsetí.
Atès el que disposen els articles 9 del reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova
el reglament d’organització i funcionament de les entitats locals, 19 i 182 de la llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i la instrucció de 10 de juliol de 2003, de la
Junta Electoral Central.
A proposta de l’Alcaldia, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- PRENDRE CONEIXEMENT I ACCEPTAR la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament
de la Tallada d’Empordà del Sr. Jaume Riu Sala, que es fa efectiva en aquest acte, agraint-li els
serveis prestats en l’exercici del seu càrrec, i valorant molt positivament tot el que ha aportat
al municipi, als regidors, al personal de l’Ajuntament i als habitants d’aquest municipi.
Segon.- SOL·LICITAR a la Junta Electoral Central que expedeixi la credencial de regidor al Sr.
Ultano Gómez Ponsetí, que figura en el següent lloc a la candidatura de Veïns de Canet,
Marenyà, la Tallada i Tor, per tal que pugui prendre possessió del càrrec de regidor de
l’Ajuntament de la Tallada d’Empordà.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord als regidors afectats.

Després de l’explicació de la proposta els regidors del grup d’ERC demanen al Sr. Jaume Riu
Sala que expliqui els motius que l’han portat a prendre aquesta decisió.
El Sr. Jaume Riu Sala pren la paraula i manifesta el següent:
“Vull dir dues coses que crec que aclariran la decisió, i una de prèvia, i és que és dolorós haver
de prendre aquesta decisió.
A la campanya electoral ja vaig dir que tenia un interès per estar a l’equip de govern per oferir
un pla de gestió, basat en la planificació i en la revisió dels resultats, per planificar millor. Això
implica saber què pretenem per després veure si ens acostem. Al cap d’uns mesos he vist que
no tenim un model d’Ajuntament basat en la gestió. Aquesta gestió vol dir saber què es pretén,
tenir indicadors per saber si ens estem acostant al que preteníem, i prendre decisions de
corregir el rumb quan veus que si segueixes aquest camí no arribaràs allà on pretens.
Tenia molta paciència fins que fa unes setmanes vaig veure que es van produir un seguit
d’improvitzacions i vaig saltar, i això es va tornar a repetir, i no coincideix amb la meva idea
d’Ajuntament basat en la gestió.
La segona idea és que puc acceptar que hi hagi un altre model d’Ajuntament que no és el meu i
puc estar fent coses dins aquest model, però pensant en com ha nascut aquest model no hi puc
estar, perquè aquest model ha nascut d’unes eleccions, no d’una selecció de personal. El model
que se segueix és que l’Ajuntament fa les coses i no cal que les facin els savis. Ho fan unes
persones que han estat elegides però no som els millors perquè no ens han seleccionat per això.
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S’ha de seleccionar el personal tècnic que sap fer les coses. Crec que hi ha uns acords de la
junta de govern local que són tècnicament incorrectes.”
Un cop acabada l’explicació es produeix un intercanvi d’impressions per aclarir els conceptes
explicats anteriorment, i seguidament la Sra. M. Dolors Guàrdia li dedica unes paraules
d’agraïment al Sr. Jaume Riu.
“Benvolgut regidor,
Amb motiu de la vostra renuncia com a regidor de l’ajuntament de la Tallada comunicada amb
una instància amb número de referència E2016000242 vull manifestar-vos amb aquesta carta
el meu agraïment personal com alcaldessa accidental d’aquest municipi, i alhora traslladar-vos
el reconeixement de la resta de membres de l’equip de govern municipal envers la vostra
persona.
Us dono les gracies tant pels serveis prestats a la corporació com per la bona predisposició que
heu mostrat en tot moment com a servidor públic, i com a company, i com a amic,i us desitjo el
millor en aquesta nova etapa.”

Finalment la proposta d’acord és aprovada per unanimitat.

L’alcaldessa accidental aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.
Vist-i-plau
L’alcaldessa accidental

La secretària

M. Dolors Guàrdia Gasull

Raquel Batlle Casas
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