
 
AJUNTAMENT DE LA 
BARONAL VILA DE SANT JOAN  
DE LES ABADESSES 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DE DATA 27 DE JUNY DE 2007 
 
Identificació de la sessió: 
 
Legislatura: 2007/2011 
Sessió número 1 
Caràcter: extraordinari i urgent 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament 
Hora: 21:00 hores. 
 
Hi assisteixen :  
 
Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president que presideix la sessió 
Sra. Anna Ruano i Romero, regidora 
Sra. Montserrat Tallant i Descamps, regidora 
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, regidor 
Sra. Lídia Folgueiras i Folguerias, regidora 
Sr. Eudald Costa i Pérez, regidor 
Sra. Elisabet Regué i Pujol, regidora 
Sr. Jordi Terradesi Burniol, regidor 
Sr. Joan Àlvarez i Pujol, 2n. Tinent d´Alcalde 
Sr. Gerard Costa i Albrich, regidor 
Sr. Raimon Traver i Burniol, regidor 
 
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.  
 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
1.- Aprovació creació de la Junta de Govern Local  i delegació de 
competències.  
 
2.- Aprovació creació i composició de la comissió informativa prèvia la ple.  
 
3.- Aprovació creació i composició comissió especial de comptes.  
 
4.- Aprovació periodicitat sessions òrgans ajuntament.  
 
5.- Aprovació nomenament representants ajuntament en altres organismes.  
 
6.- Aprovació indemnització membres corporació i alcaldia.  
 
7.- Donar compte del Decret d´Alcaldia sobre nomenament de Tinència 
d´Alcaldia. 
 
8.- Donar compte del Decret d´Alcaldia sobre nomenament dels membres de la 
Junta de Govern Local.  
 
9.- Donar compte del Decret d´Alcaldia d´aprovació de delegacions a favor de 
regidories.  
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S’obre la sessió per la Presidència a les 21:00 hores i comprovada per la Secretària la 
existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera 
convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l´ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  I 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES.  
 
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord:  
 
“ Atès el que estableix l´article 20.b) de la Llei 8/1985, de 2 d´abril, reguladora de les 
bases del règim local, el qual determina que la Junta de Govern Local  existeix en tots 
els municipis amb població de dret superior a 5.000 habitants i en els de menys, quan 
així ho disposi el seu Reglament Orgànic Municipal i ho acordi el Ple de l´Ajuntament.  
 
Atès el que estableix l´article 4 del Reglament Orgànic Municipal, el qual determina 
que l´òrgan rector de l´organització municipal és la Junta de Govern Local.  
 
Atès el que estableix l´article 23.2 de la citada Llei 8/1985, que determina que són 
competències de la Junta de Govern Local, l´assistència a l´Alcalde en l´exercici de les 
seves atribucions i les atribucions que l´Alcalde o qualsevol altre òrgan municipal li 
delegui.  
 
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció 
dels següents ACORDS :  
 
PRIMER.- APROVAR la creació de la Junta de Govern Local la qual estarà integrada 
pels regidors nomenats per l´Alcalde mitjançant Decret d´Alcaldia.  
 
SEGON.- DELEGAR a la Junta de Govern Local les següents competències que 
inicialment l´article 22 de la Llei 7/1985, atribueix al Plenari Municipal :  
 

- La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, 
dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos 
ordinaris del pressupost, excepte les de tesoreria que li corresponen quan 
l´import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 
dels ingressos corrents liquidats en l´exercici anterior.  

 
- Les contractacions i concessions de tot tipus quan el seu import  superi el 10 

per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els 
6.010.121,04 euros, així com els contractes i les concessions plurianuals quan 
la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada 
quan l´import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i en tot 
cas, la quantia senyalada, havent-ne de donar compte al Plenari Municipal en 
la propera sessió que celebri per a la seva ratificació.  

 
- L´aprovació dels projectes d´obres i de serveis quan sigui competent per a la 

seva contractació o concessió, encara que  no estiguin previstos en el 
pressupost, havent-ne de donar compte al Plenari Municipal en la propera 
sessió que celebri per a la seva ratificació.  

 
- L´adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per 100 dels 

recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, els tres milions d´euros, així com 
les alienacions patrimonials en els següents supòsits :  
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. Béns immobles o béns mobles que estiguin declarats de valor 
històric o artístic i no estiguin previstes en el pressupost.  
 
. Quan estiguin previstes en el pressupost, superin els mateixos 
percentatges i quanties indicats per l´adquisició de béns.  

 
TERCER.- DELEGAR a l´Alcalde les següents competències que inicialment l´article 
22 de la Llei 7/1985, atribueix al Plenari Municipal :  
 

- L´exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació 
en matèries de competència plenària.  

 
- La declaració de lesivitat dels actes de l´ajuntament.  

 
QUART. - Remetre el present acord al Butlletí Oficial de la Província per a la seva 
publicació en el mateix i publicar-lo en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense 
perjudici de la seva efectivitat des del dia següent a la seva aprovació “.  
 
El Sr. Alcalde, atès que el punt que es tracta aclareix perfectament cadascuna 
de les competències de la Junta de Govern Local, dóna la paraula als grups de 
l’oposició per si tenen alguna cosa a manifestar. 
 
El regidor Sr. Jordi Terrades i Burniol del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, manifesta que no hi ha hagut participació en l’elaboració del cartipàs, tot i el 
diàleg que el Sr. Alcalde  va anunciar en la campanya electoral. Per altra banda, creu 
que si hi ha d’haver diàleg  i no hi ha possibilitat de participar és impossible el diàleg. 
Demana poder assistir a les Juntes de govern amb veu però sense vot per als 
diferents grups de l’oposició. Esmenta també que indica que en l’apartat on es parla de 
delegar a la Junta de Govern l’adquisició de bens i drets, s’ha citat concretament que 
es delega a la Junta de Govern :” L´adquisició de béns i drets quan el seu valor superi 
el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost i, en tot cas, els tres milions 
d´euros, així com les alienacions patrimonials en els següents supòsits :  
. Béns immobles o béns mobles que estiguin declarats de valor històric o artístic i no 
estiguin previstes en el pressupost.  
. Quan estiguin previstes en el pressupost, superin els mateixos percentatges i 
quanties indicats per l´adquisició de béns . 
El Sr. Terrades explica que aquest text contradiu la Llei de Bases Reguladora del 
Règim Local com a mínim en el seu article 47.3 que diu textualment: 
És necessario el voto favorable de la mayoria absoluta del numero legal de los 
miembros de la Corporación  para la adopción de acuerdos en las siguientes materias i 
en la lletra K diu : enajenación de bienes cuando su quantia exceda el 10% de los 
recursos ordinarios del pressupuesto.  
 
Per tots aquests motius, el Sr. Terrades exposa que aquesta delegació a la Junta de 
Govern podria esdevenir alguna il·legalitat i per tant proposen deixar sobre la taula el 
present punt per la manca d’una sessió informativa prèvia al Ple. 
 
El Sr. Alcalde, explica que s’han seguit donant a la Junta de Govern les mateixes 
competències que estaven donades a la passada legislatura. 
 
La Sra. Raquel Costa, Secretària de la Corporació, i com a tema legal que s’està 
discutint intervé explicant que l’article en qüestió es va modificar i no es necessita la 
majoria absoluta per adoptar els acords que abans s’esmentaven. La Secretària, atès 
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que en aquest moment no disposa de la modificació de l’article, fer arribar aquesta 
informació per tan que puguin comprovar-la. Desprès de  diversos aclariments per part 
de la Secretària de la Corporació sobre el tema de la delegació de competències, el 
Sr. Terrades, insisteix en deixar el punt sobre la taula atès que no s’ha celebrat una 
comissió informativa prèvia al Ple de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde diu que si la Secretària com assessora jurídica de la Corporació 
considera correctes les delegacions no veu cap impediment per tal que es procedeixi a 
l’aprovació de la proposta. 
 
El regidor, Sr. Raimon Traver, explica que s’abstindran en la votació de la proposta 
atès que no formen part d’aquest govern. 
  
La proposta és aprovada amb els vots  favorables dels sis membres del grup 
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, tres d’abstenció dels 
membres del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i dos 
d’abstenció del grup municipal de Convergència i Unió. 
 
2.- APROVACIÓ CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA 
PRÈVIA LA PLE.  
 
La Secretària, Sra. Raquel Costa Iglesias, procedeix a llegir la següent 
proposta d´acord:  
 
“ Atès el que estableix l´article 20.c de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de 
les bases del règim local i l´article 123 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s´aprova el reglament d´Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, el qual determina que les Comissions 
Informatives, integrades exclusivament per membres de la Corporació, són 
òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l´estudi, informe o 
consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple i/o de 
la Junta de Govern Local, quan aquesta actuï amb competències delegades del 
Ple.  
 
Atès el que estableixen els articles 124 i 125 del mencionat Reial Decret, els 
quals determinen que la creació de Comissions Informatives de caràcter 
general i permanents és competència del Ple, així com també és competència 
del Ple, la determinació de la seva composició.  
 
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal 
l´adopció dels següents ACORDS :  
 
PRIMER.-  APROVAR la creació de la Comissió Informativa prèvia al Ple, la 
qual estarà integrada per tots els regidors de la Corporació.  
 
SEGON.- En aquesta Comissió es discutiran totes les qüestions que s´hagin de 
sotmetre a l´aprovació del Ple  i d´ella en sortiran les propostes que cal elevar 
per a la seva aprovació al Plenari Municipal”.  
 
El Sr. Alcalde demana si hi ha algun comentari a l’aprovació del present punt. 
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La regidora, Sra. Elisbet Regué explica que en la votació del present punt 
també s’abstindran atès que han vist que les Comissions Informatives se 
celebraran els dimarts i si els plens continuen celebrant-se els divendres, 
tindran un dia menys per consulta de la carpeta. Comenta que si ells volen 
diàleg, el que haurien d’haver fet, era consultar-ho a tots els membres de la 
Corporació. 
 
El Sr. Alcalde explica que s’ha fet per una tema de funcionalitat atès que l’equip 
de govern celebrarà les Juntes de Govern els dimarts i creu que el temps per 
consultar la carpeta del Plenari  i per tant no creu que equest fet sigui un 
problema. 
 
El regidor Sr. Raimon Traver explica que el seu vot serà afirmatiu tot i que 
apunta que alguna sessió plenària extraordinària es pot solapar amb el Consell 
Comarcal i el seu grup hi té un integrant i per tant demana que si en un moment 
donar convingués un canvi es pogués realitzar. 
 
El Sr. Alcalde li dóna la raó i reconeix que en aquest tema no hi havia pensat i 
per tant es tindrà en compte. 
 
La proposta és aprovada amb els sis vots dels membres del grup municipal del 
partit dels Socialistes de Catalunya i dos del grup municipal de Convergència i 
Unió i tres d’abstenció dels grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
 
3.- APROVACIÓ CREACIÓ I COMPOSICIÓ COMISSIÓ ESPECIAL DE 
COMPTES.  
 
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord:  
 
“ Atès el que estableix l´article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les 
bases del règim local i l´article 56 de la Llei 8/1988, de 15 d´abril, municipal i de règim 
local de Catalunya, els quals determinen que la Comissió Especial de Comptes és 
d´existència obligatòria a tots els municipis i que correspon a aquest òrgan l´examen, 
estudi i l´informe dels comptes anuals de la Corporació.  
 
De conformitat amb la normativa esmentada, aquest òrgan estarà integrat per 
membres de tots els grups polítics de la Corporració, amb proporció a la seva 
representativitat.  
 
 
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal 
l´adopció dels següents ACORDS :  
 
PRIMER.- APROVAR la creació de la Comissió Especial de Comptes amb la 
següent composició :  
 
 President: Sr. Ramon Roqué i Riu, Alcalde-President 
 Regidora, Sra. Anna Ruano i Romero (PSC) 
 Regidor, Sr. Jordi Terrades i Burniol (ERC) 
 Regidor, Sr. Gerard Costa i Albrich (CiU) 
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No havet-hi cap comentari per cap dels grups municipals, es passa a 
l’aprovació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat de tots els 
assistents. 
 
4.- APROVACIÓ PERIODICITAT SESSIONS ÒRGANS AJUNTAMENT.  
 
La Secretària-Interventora procedeix a llegir la següent proposta d´acord als 
membres del Plenari Municipal presents a la sessió:  
 
“ Atès el que estableix l´article 35 del Reglament Orgànic Municipal pel que fa a 
la periodicitat de les sessions del Plenari Municipal, l´article 70 pel que fa a la 
Junta de Govern Local  i l´article 90 pel que fa a la Comissió Informativa prèvia 
al Ple, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents 
ACORDS :  
 
PRIMER.- APROVAR la periodicitat de les sessions a celebrar pels següents 
òrgans de govern i comissions:  
 
I.- Plenari Municipal :  
 
El Ple celebrarà sessions ordinàries a la Sala d´Actes de l´Ajuntament cada dos 
mesos, l´últim divendres hàbil del mes a les 21:00 hores i, si s´escau en festiu, 
celebrarà sessió el dia hàbil immediatament anterior a la mateixa hora.  
 
La primera sessió se celebrarà el dia 27 de juliol de 2007.  
 
II.- Junta de Govern Local :  
 
La Junta de Govern Local celebrarà sessions ordinàries a la Sala de 
Comissions de l´Ajuntament cada dimarts hàbil a les 19:00 hores i, si s´escau 
en festiu, celebrarà sessió el dia hàbil immediatament posterior a la mateixa 
hora.  
 
La primera sessió se celebrarà el dia 3 de juliol de 2007. 
 
III.- Comissió Informativa prèvia al Ple :  
 
La Comissió Informativa prèvia al Ple celebrarà sessions ordinàries a la Sala de 
Comissions de l´Ajuntament, el dimarts anterior a la celebració d´una sessió 
ordinària del Ple a les 20:00 hores i, si s´escau en festiu, celebrarà sessió el dia 
hàbil immediatament posterior a la mateixa hora. En el cas de sessions 
extraordinàries del Plenari, serà l´Alcalde en la convocatòria qui indicarà el  dia 
i l´hora de la celebració de la Comissió Informativa, respectant en tot cas, 
l´antel.lació prèvia marcada per la legislació.  
 
La primera sessió se celebrarà el dia 24 de juliol de 2007.  
 
IV.- Comissió Especial de Comptes :  
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La Comissió Especial de Comptes celebrarà sessions a la Sala de Comissions 
de l´Ajuntament prèvia convocatòria de l´Alcaldia, establint-se l´hora de 
celebració de les sessions a les 19:00 hores “.  
 
El Sr. Alcalde comenta que hi ha poques modificacions del que es venia fent 
fins el moment i detalla ens canvis: la Comissió Informativa se celebrarà els 
dimarts enlloc dels dilluns i les sessions plenàries es retardes una hora amb la 
intenció de potenciar l’assistència del públic. 
 
La regidora, Sra. Elisabet Regué manifesta que el seu grup es ratifica en el que 
han dit en el punt número dos. Considera que aquest punt tampoc s’ha intentat 
consensuar amb la resta de grups municipals i que ningú els hi ha demanat 
l’opinió del que els hi semblava. Tampoc els hi sembla bé retardar una hora 
més els plens, atès que creuen amb la conciliació familiar i creuen que fer plens 
a les 9 del vespre no afavoreix aquesta conciliació que tothom sempre es posa 
a la boca i en canvi no s’aplica mai. 
 
El Sr. Alcalde explica que els horaris s’han consensuat entre els membres de 
l’equip de govern i per afavorir l’assistència dels vilatans al plenari. 
 
La proposta és aprovada amb els sis vots dels membres del grup municipal del 
partit dels Socialistes de Catalunya i dos del grup municipal de Convergència i 
Unió i tres d’abstenció dels grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
 
5.- APROVACIÓ NOMENAMENT REPRESENTANTS AJUNTAMENT EN 
ALTRES ORGANISMES.  
 
La Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-Interventora, procedeix a llegir la 
següent proposta d´acord:  
 
“ Atès el que estableix l´article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s´aprova el reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, el qual determina que el Ple ha d ´aprovar els nomenaments dels 
representants de la Corporació en els òrgans col.legiats que siguin de la seva 
competència.  
 
Per el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció 
dels següents ACORDS :  
 
PRIMER.- NOMENAR com a representants de l´Ajuntament de Sant Joan de les 
Abadesses en els òrgans col.legiats que a continuació s´indiquen els següents 
regidors :  
 
. Fundació Privada Municipal Emma :  
 

President Patronat : Sr. Ramon Roqué i Riu 
Regidora, Sra. Anna Ruano i Romero  
Regidor de l´oposició: Sr. Joan Àlvarez i Pujol 

 
. Organisme Autònom Llar d´Infants “ El Molí Petit :  
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 President: Sr. Ramon Roqué i Riu 
 Regidora d´ensenyament, Sra. Montserrat Tallans i Descamps 
 Regidor de l´oposició: Sra. Elisabet Regué i Pujol 
 
. Escola de Música Ramon Serrat :  
  
 President: Sr. Ramon Roqué i Riu 
 Regidora d´ensenyament, Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
 
. Escola Municipal de Pintura :  
 
 President: Sr. Ramon Roqué i Riu 
 Regidora d´ensenyament, Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
 
 
. Consell Escolar de l´Escola Pública Mestre Andreu  :  
 
 Regidora d´ensenyament, Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
 
 
. Consell Escolar de l´Escola Municipal Abadessa  Emma:  
 
 Regidora d´ensenyament, Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
 
 
. Mancomunitat del Ripollès :  
 
 Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president 
 Regidor Sr.  Eudald Costa i Pérez 
 
 
. Consorci Ripollès Desenvolupament :  
 
 Regidor Sr. Eudald Costa i Pérez 
 
 
. Consorci Alba-Ter :  
 
 Regidor Sr. Eudald Costa i Pérez 
 Regidora, Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
 
 
. Consell d´Iniciatives Locals per al Medi Ambient :  
 
 Regidor Sr. Eudald Costa i Pérez 
 
 
. Consorci de les Vies Verdes de Girona :  
 
 Regidor Sr. Eudald Costa i Pérez 
 
 
. Comissió mixte de seguiment dels serveis del Consell Comarcal-Ajuntaments :  
 
 Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president 
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. Comissió pel desenvolupament de l´Emissora Municipal La Veu :  
 

Regidor Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
Regidor Sr. Jordi Terrades i Burniol 
Regidor Sr. Gerard Costa i Albrich 

 
 
. Comissió Assessora de Cultura :  
 
 Regidora Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
 
 
. Comissió Municipal de Festes :  
 
 Regidor Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
 
 
. Associació Catalana de Municipis i Comarques:  
 
 Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president 
 
 
. Federació de Municipis de Catalunya:  
 
 Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president 
 
 
. Consorci de Comunicació Local:  
 
 Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president “.  
 
El regidor, Sr. Jordi Terrades, demana la modificació dels estatuts dels 
organismes que preveuen només la representació d’un membre de l’oposició i 
que això és vàlid quan només hi ha un grup municipal a l’oposició però que 
quan en hi ha dos, com és el cas, seria bo que hi poguessin assistir un regidor 
de cada grup municipal de l’oposició. Remarca que en un futur n’hi poden  
haver fins i tot tres i que per tant ara seria el moment de fer els canvis amb 
previsió de futur i que d’aquí a quatre anys no s’haguessin de tornar a modificar 
els estatuts. Per altra banda manifesta que els agradaria que si adopten el 
compromís, mentre no es faci la modificació dels estatuts, pugui assistir-hi el 
regidor de l’altra grup municipal de l’oposició que no hi té representació ni vot. 
El Sr. Terrades manifesta també que hi ha trobat a faltar algunes Comissions 
com per exemple la Comissió de Vila Icària, que creuen ha de començar a 
treballar de forma imminent ja que es preveia que entres en funcionament el 
proper dia 1 de setembre. Una altra Comissió que troben a faltar és la de la Llei 
de Barris que es va crear el passat mes de gener. Comenta que precisament 
avui s’ha fet pública la inclusió de Sant Joan de les Abadesses amb un ajut 1,5 
milions d’euros. Demana també el perquè la regidora de Serveis Socials, no 
forma part del Patronat de la Fundació Emma ja que els hi sembla una mica 
contradictori. Explica que en aquest punt s’abstindran amb la confiança que es 
modificaran els estatuts  per tal que tots els grups municipals puguin estar 
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representats. Abans d’acabar la seva intervenció apunta que hi ha la Comissió 
de l’Escola de Música Ramon Serrat que no té cap sentit ja que no està 
operativa perquè forma part de l’Escola Comarcal de Música. 
 
El Sr. Traver recorda al Sr. Alcalde que en la presa de possessió d’ara fa 
quatre anys, ell com a membre del PSC  a l’oposició també va demanar que hi 
pogués un representat de cada grup i com  que en aquesta legislatura passada 
no es va aconseguir, també li dóna un vot de confiança i li demana que es 
comprometi en un termini per realitzar les modificacions pertinents. 
 
El Sr. Alcalde contesta que, ell com a regidor de l’oposició a la legislatura 
passada, va reclamar en repetides ocasions el que ara ells demanen del 
Patronat de la Fundació Emma, la representativitat de tots els grups municipals 
de l’oposició i que no es va aconseguir, i que ja tenia previst anunciar aquest 
canvi d’estatuts tot i que no es pot comprometre en un termini atès que 
desconeix els procediments que s’han de dur a terme. 
 
Pel que fa a la Llei de Barris, considera que s’ha de celebrar el fet que el 
govern de la Generalitat ha donat per Sant Joan de les Abadesses un ajut molt 
important que pot representar un gran ajut per la Vila Vella i que en aquest 
projecte hi treballaran tots els grups municipals. 
 
En resposta a l’assistència dels regidors sense veu ni vot, mentre no es 
modifiquin els estatus de la Fundació, és una tema que se’ls respondrà un cop 
s’hagi valorat per part de l’equip de govern i el proper plenari  se’ls contestarà. 
 
Pel que fa a la Comissió de la Vila Icària, no recorda que la Comissió s’aprovés 
per plenari i en aquest moment desconeix si s’han de nomenar nous 
representants i si és així, és farà. 
 
En quant als representants de l’Escola de Música, es comprovarà la 
funcionalitat actual d’aquest organisme i en tot cas es prendrà la decisió que li 
correspongui. 
 
La regidora, Sra. Elisabet Regué diu que entén que la modificació dels Estatuts 
de la Fundació, requereix un temps però creu que els estatuts de la Llar 
d’Infants que només han de passar pel Ple es puguin rectificar els membres 
d’una forma més ràpida com podria ser el proper Ple. 
 
El Sr. Alcalde li recorda que en la legislatura anterior quan ells ho reclamaven, 
ella responia que com que hi havia dos grups polítics a l’oposició i dos 
organismes autònoms, n’hi podia anar un a cada lloc i per ara no pot exigir la 
modificaicó d’una forma tan urgent. 
 
La Sra. Regué diu que no es tracta d’exigència sinó de coherència per part 
seva, ja que si ells ho exigien, ara tenen l’oportunitat de fer-ho. 
 
En quant a la resposta sobre la presència de la Regidora de Serveis Socials al 
Patronat de la Fundació, no ha estat rés més que per tema de funcionalitat. 
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El Regidor Sr. Traver, insisteix en saber si a finals de setembre seria un termini 
raonable per la modificació dels estatuts a la qual cosa el Sr. Alcalde li diu en 
primer lloc han de prendre possessió i conèixer bé  l’organisme i quan això 
passi, tindran la capacitat de saber quin tipus d’estatut es necessita i per tant 
no es compromet en tres o sis mesos però si que és farà el més aviat com sigui 
possible. 
 
La proposta és aprovada amb els sis vots dels membres del grup municipal del 
partit dels Socialistes de Catalunya i dos del grup municipal de Convergència i 
Unió i tres d’abstenció dels grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
 
6.- APROVACIÓ INDEMNITZACIÓ MEMBRES CORPORACIÓ I ALCALDIA.  
 
La Secretària, Sra. Raquel Costa Iglesias, procedeix a llegir la següent proposta 
d´acord:  
 
“ Atès el que estableix l´article 73 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora dels bases 
del règim local, el qual determina que els membres de les Corporacions Locals es 
constituiran en grups polítics i el Ple de la Corporació, amb càrrec als pressupostos 
anuals, els hi podrà assignar una dotació econòmica que haurà de tenir un component 
fixa, idèntic per a tots els grups i un altre de variable en funció del número de membres 
de cada grup, afegint que, els grups polítics hauran de portar una comptabilitat 
específica d´aquesta dotació econòmica que posaran a disposició del Ple de la 
Corproació sempre que aquest òrgan ho demani.  
 
Pel que fa als membres de la Corporació, l´article 75 de l´esmentada Llei 7/1985, 
estableix que tenen dret a percebre retribucions per a l´exercici dels seus càrrecs quan 
els desenvolupin amb dedicació parcial o exclusiva, donant-se d´alta del Règim 
General de la Seguretat Social, assumint les Corporacions el pagament de les quotes 
empresarials que correspongui. En aquest cas, aquestes quantitats seran 
incomptabiles amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als pressupostos d´altres 
Administracions Públiques i dels ens, organismes i empreses que en depenguin.  
 
Atès el que estableix l´article 13 del Reglament Orgànic Municipal, el qual estableix 
que és una competència del Ple de l´Ajuntament el reconeixement de la dedicació 
exclusiva a un regidor suposant això, la seva dedicació preferent a les tasques 
municipals, sense perjudici d´altres ocupacions marginals que, en qualsevol cas, no 
causaran detriment a la seva dedicació a l´Ajuntament i, l´article 14 afegeix que 
correspon a l´Alcalde proposar el nombre de membres de la Corporació que podran 
exercir les seves responsabilitats en règim de dedicació exclusiva i les retribucions 
individuals que correspongui atenent a la responsabilitat de cadascun d´ells.  
 
Pel que fa als membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva, l´article 
13.6 del Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals 
( Decret 2568/1986 ), estableix que percebran indemnitzacions per l´assistència 
efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats dels quals formin part, en la quantia 
assenyalada pel Ple.  
 
Vista l´existència de consignació pressupostària suficient amb càrrec a les partides 
pressupostàries 07.11.23002 i 06.11.10000 del pressupost de l´Ajuntament 
corresponent a l´exercici econòmic de 2007. 
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Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció 
dels següents ACORDS :  
 
PRIMER.- APROVAR la constitució dels següents grups polítics municipals : 
 
- Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal (PSC-PM), integrat pels 
següents membres :  
 
Sr. Ramon Roqué i Riu 
Sra. Anna Ruano i Romero 
Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
Sra. Lídia Folgueiras i Folgueiras 
Sr. Eudald Costa i Pérez 
 
 
- Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal ( ERC-AM), integrat pels 
següents regidors:  
 
Sra. Elisabet Regué i Pujol 
Sr. Jordi Terrades i Burniol 
Sr. Joan Àlvarez i Pujol 
 
- Partit de Convegència i Unió ( CiU ), integrat pels següents regidors :  
 
Sr. Gerard Costa i Albrich 
Sr. Raimon Traver i Burniol 
 
SEGON.- APROVAR les següents dotacions econòmiques mensuals per a cada grup 
municipal establint-se aquestes amb efectes fins el 31 de desembre de 2007, de 
manera que arribada aquesta data, caldrà l´adopció d´un nou acord Plenari que 
modifiqui les mateixes i, en cas contrari, continuaran tenint efectes fins a la seva 
modificació expressa:  
 
. PSC-PM, 105,42 euros a raó de 21,06 euros fixes i 14,06 euros per regidor.  
 
. ERC-AM  63,24 euros a raó de 21,06 euros fixes i 14,06 euros per regidor.  
 
. CiU 49,18 euros a raó de 21,06 euros fixes i 14,06 euros per regidor.  
 
TERCER.- APROVAR el reconeixement de l´exercici de les funcions d´Alcaldia per 
part del Sr. Ramon Roqué i Riu amb una dedicació parcial mínima de 30 hores 
setmanals i establir a favor de l´Alcalde-President una retribució anual bruta de 16.800 
euros, la qual es distribuirà proporcionalment en 14 pagues corresponents a les 
mensualitats de l´any i les dues pagues extraordinàries dels mesos de juny i 
desembre. Aquesta dedicació queda establerta fins a 31 de desembre de 2007, de 
manera que arribada aquesta data, caldrà l´adopció d´un nou acord Plenari que 
modifiqui les condicions de la mateixa i, en cas contrari, continuaran tenint efectes fins 
a la seva modificació expressa. 
 
QUART.- APROVAR l´establiment de les següents indemnitzacions per assistència a 
òrgans col.legiats per part dels regidors, establint-se aquestes amb efectes fins el 31 
de desembre de 2007, de manera que arribada aquesta data, caldrà l´adopció d´un 
nou acord Plenari que modifiqui les mateixes i, en cas contrari, continuaran tenint 
efectes fins a la seva modificació expressa 



 
AJUNTAMENT DE LA 
BARONAL VILA DE SANT JOAN  
DE LES ABADESSES 

 
. Per assistència a la Junta de Govern Local ( tan pels regidors de ple dret com pels 
regidors amb dret a veu i sense vot ) : 67,30 euros. 
. Per assistència a la Comissió Informativa prèvia al Ple : 25,23 euros. 
. Per assistència al Ple : 50,47 euros.  
. Per assistència a la Comissió Especial de Comptes : 25,23 euros. 
 
El Sr. Alcalde explica que les indemnitzacions que es mantenen amb els imports fins a 
finals d’any quan es decidirà si és necessària una modificació. 
 
El regidor Sr. Jordi Terrades manifesta que sempre han estat d’acord amb que 
es retribuïssin les feines realitzades a l’Ajuntament però per altra banda que la 
dedicació de l’Alcalde fos exclusiva. La dedicació parcial del Sr. Alcalde es 
contradiu en intervencions plenàries del grup del PSC on creien necessari que 
l’Alcalde es dediqués exclusivament a l’Ajuntament i ara ell presenta una 
dedicació parcial. Explica que s’abstindran en la votació de la proposta i 
demana que el Sr. Alcalde es replantegi la seva dedicació a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde diu que no recorda haver dit mai que ell tindria dedicació 
exclusiva a l’Ajuntament ja que combina el seu càrrec amb una altra feina. La 
seva dedicació al consistori serà total tenint en compte les hores que té 
disponibles i que ja s’ahn marcat com a mínimes atès que amb menys no seria 
possible dur a terme les responsabilitats que li pertoquen com Alcalde. 
 
El regidor, Sr. Traver, explica que s’abstindran en la votació de la proposta atès 
que no se’ls ha consultat. 
 
La proposta és aprovada amb els sis vots favorables del grup municipal del 
Partit dels Socialistes de Catalunya i els dos d’abstenció del grup municipal de 
Convergència i Unió i tres del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
 
7.- DONAR COMPTE DEL DECRET D´ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE 
TINÈNCIA D´ALCALDIA. 
 
La Secretària procedeix seguidament a llegir la proposta d´acord que es 
transcriu literalment a continuació:  
 
“ Atès que de conformitat amb el que estableix l´article 41.3 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre,  pel qual s´aprova el Reglament d´Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, correspon a l´Alcalde el 
nomenament i cessament dels Tinents d´Alcalde.  
 

Vist el Decret d´ Alcaldía número 144 de data 25 de juny de 2007.  

És pel que es dóna compte al Plenari Municipal de:  

PRIMER.- El Decret d´Alcaldia número 144 de data 25 de juny de 2007, relatiu al 
nomenament dels següents regidors com a Tinents d´Alcalde de l´Ajuntament de Sant 
Joan de les Abadesses:  

 
- Primer Tinent d´Alcalde : Sra. Anna Ruano i Romero 
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- Segon Tinent d´Alcalde : Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
- Tercer Tinent d´Alcalde: Sr. Jordi Caparrós i Marcé “.  

 
Els membres assistents a la sessió es donen per assabentats del decret 
d’alcaldia. 
 
8.- DONAR COMPTE DEL DECRET D´ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT 
DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.  
 
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord:  
 
“ Atès el que estableixen els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 35.2 i 52 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 

Vist el Decret d´ Alcaldía número 145 de data 25 de juny de 2007.  

 

És pel que es dóna compte al Plenari Municipal de:  

 

PRIMER.- El Decret d´Alcaldia número 145 de data 25 de juny de 2007, relatiu al 
nomenament dels següents regidors com a membres de la Junta de Govern Local de 
Sant Joan de les Abadesses:  

 
- Sra. Anna Ruano i Romero 
- Sra. Montserrat Tallant i Descamps 
- Sr. Jordi Caparrós i Marcé 
 

I nomenar com a membres de la Junta de Govern Local amb dret a veu però sense 
vot, els següents regidors:  
 

- Sra. Lídia Folgueiras i Folgueiras 
- Sr. Eudald Costa i Pérez 

 
 
SEGON.- Donar compte de les competències de l´Alcaldia delegades a favor de la 
Junta de Govern Local:  
 

- Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.  
 
- El desenvolupament de la gestió econòmica de conformitat amb el pressupost 

aprovat, disposar despesa dins els límits de la seva competencia.  
 
- Aprovar l´oferta de treball públic de conformitat amb el pressupost i la plantilla 

de personal aprovats pel Plenari Municipal, aprovar les bases de les proves per 
la selecció de personal i pels concursos de provisió de llocs de treball i distribuir 
les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.  

 
- Les contractacions i concessions de tot tipus quan el seu import no superi el 10 

per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost i, en cap cas, els sis milions d´ 
euros, incloses les de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior 
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a quatre anys, sempre que l´import acomulat de totes les seves anualitats no 
superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del 
primer exercici, ni la quantia senyalada.  

 
- L´aprovació dels projectes d´obres i de serveis quan sigui competent per a la 

seva contractació o concessió i estiguin previstos en el pressupost.  
 

- L´adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10 per 100 dels 
recursos ordinaris del pressupost ni els 3.005.060,52 euros, així com l´alienació 
del patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els següents 
supòsits :  

 
  . La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.  
  . La de bens mobles, excepte els declarats de valor històric o artístic,  
  l´alienació dels quals no es trobin prevista en el pressupost 

 
- L´atorgament de les llicències, excepte que les lleis sectorials atribueixin 

aquesta competència expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.  
 
- Ordenar la publicació, execució i fer cumplir els acords de l´ajuntament “.  
 

Els membres assistents, es donen per assabentats de la resolució d’Alcaldia. 
 
9.- DONAR COMPTE DEL DECRET D´ALCALDIA D´APROVACIÓ DE 
DELEGACIONS A FAVOR DE REGIDORIES.  
 
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord:  
 
“ Atès el que estableixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 
51 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.  
 

Vist el Decret d´ Alcaldía número 146 de data 25 de juny de 2007.  

 

És pel que es dóna compte al Plenari Municipal de:  

 

PRIMER.- El Decret d´Alcaldia número 146 de data 25 de juny de 2007, relatiu a 
l´aprovació de les següents delegacions especials relatives a la direcció interna i la 
gestió dels serveis corresponents, sense incloure la facultat de resolució mitjançant 
actes administratius :  

 
- Sra. Anna Ruano i Romero, regidora de governació, seguretat, interior, obres i 

serveis.  
 
- Sra. Montserrat Tallant i Descamps, regidora d´ensenyament i cultura.  
 
- Sr. Jordi Caparrós i Marcé, regidor de joventut, de festes, esports, entitats i 

noves tecnologies.  
 

- Sra. Lídia Folgueiras i Folguerias, regidora de serveis socials i salut.  
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- Sr. Eudald Costa i Pérez, regidor d´industria, comerç i turisme, agricultura i 

medi ambient “.  
 
Els membres assistents, es donen per assabentats de la resolució d’Alcaldia. 
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l´Alcaldia dóna per acabada la sessió a les 
21:40 hores de la qual s´estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que 
certifico, l´Alcaldessa de la Corporació.  
 
 
 
 
 
 
Raquel Costa Iglesias    Ramon Roqué i Riu 
Secretària-Interventora    Alcalde-president 
 
 
 


