
 

AJUNTAMENT DE LA 
BARONAL VILA DE SANT JOAN  
DE LES ABADESSES 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 25 DE GENER 
DE 2008 
 
Identificació de la sessió: 
Legislatura: 2007/2011 
Sessió número 9 
Caràcter: ordinari 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament 
Hora d’inici: 21:00 
Hora d’acabament: 22:00 
 
Hi assisteixen :  
Il·lm. Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde president que presideix la sessió (PSC) 
Sra. Anna Ruano i Romero, regidora (PSC) 
Sra. Montserrat Tallant i Descamps, regidora (PSC) 
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, regidor (PSC) 
Sr. Eudald Costa i Pérez, regidor (PSC) 
Sra. Lídia Folgueiras i Folgueiras, regidora (PSC) 
 
Sra. Elisabet Regué i Pujol, regidora (ERC) 
Sr. Jordi Terrades i Burniol, regidor (ERC) 
Sr. Joan Àlvarez i Pujol, regidor (ERC) 
 
Sr. Gerard Costa i Albrich, regidor (CIU) 
Sr. Raimon Traver i Burniol, regidor (CIU) 
 
Actua de secretària accidental la Sra. Anna Fernàndez Olivares qui dóna fe de l’acte.  
 
És objecte de la reunió la celebració de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament per tractar 
els punts inclosos al següent: 
 
Ordre del Dia 
 
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors 
2. Donar compte de les actes de les Juntes de Govern 
3. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia   
4. Ratificació de sol·licituds de subvencions 
5. Acceptació de la subvenció i de la normativa del PUOSC-2007 per a l’obra de distribució de 
la llar d’infants municipal 
6. Aprovació de l’Agenda 21 local de Sant Joan de les Abadesses 
7. Donar suport a l’acord de l’Ajuntament de Ripoll sobre ampliació de serveis ferroviaris entre 
Vic i Ripoll, mentre durin les obres del desdoblament de la C-17 
8. Aprovació del conveni amb la Diputació de Girona per a la gestió informatitzada el 
padró d’habitants 
9. Mocions dels grups municipals. 
10. Seguiment de la gestió. 
11. Precs, preguntes i mocions: 

11.1 Aprovació del Text Refós del catàleg de masies i cases rurals de Sant Joan de les 
Abadesses. 
11.2 Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió: 
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts inclosos a 
l’ordre del dia de la convocatòria: 
 
1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 
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Es proposa l’aprovació de les actes de les sessions del Ple: 
 
Núm. 6, Ordinària de data 30-11-2007 
Núm. 7, Extraordinària de data 20-12-2007 
Núm. 8, Extraordinària i urgent de data 20-12-2007 
 
La proposta es deixa sobre la taula 
 
 
2. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LES JUNTES DE GOVERN 
 
Es dona compte de les actes del 19-11-2007 a 13-1-2008 
El Ple en queda assabentat 
 
3. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 
 
Es dona compte dels Decrets del 218-232 
El Ple en queda assabentat 
 
4. RATIFICACIÓ DE SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS 
 
Es proposa ratificar les sol·licituds de subvenció següents: 
 
4.1. Al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: sol·licitud de préstec amb càrrec al FOMIT 
(Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques) 
4.2.  A la Diputació de Girona per ampliació del parc infantil de la  Pl. Abadia  
4.3. Al Departament d’Interior i Relacions institucionals per a la redacció de Plans 
d’Emergència: INUNCAT, NEUCAT I SISMICAT i adquisició d’un grup electrogen per protecció 
civil 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb els 8 vots favorables del PSC i CIU i les 3 
abstencions d’ERC 
 
5. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I DE LA NORMATIVA DEL PUOSC-2007 PER A 
L’OBRA DE DISTRIBUCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL 
 
Vista la Resolució de la Direcció General d’Administració Local de 4 de desembre de 2007, 
notificada el 3-1-2008, d’aprovació del canvi de destí de la subvenció del PUOSC 2007/941 del 
Parc de la Muralla de la Vila Vella per l’actuació PUOSC 2007/1338 pel projecte de la Llar 
d’Infants Municipal , per import de 127.064 EUROS; 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Acceptar la subvenció per import de 127.064 EUROS per finançar l’obra descrita 
2. Acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla 
3. Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres 
s’executin amb normalitat i designar l’arquitecte Jaume Paret Garcia i l’aparelladora Ariadna 
Asturias com a tècnics directors de l’obra i coordinadors de seguretat. 
4. Comunicar-ho a la Generalitat de Catalunya per a la seva deguda constància, juntament amb 
els models corresponents del PUOSC. 
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La proposta s’aprova per majoria absoluta amb els 8 vots favorables del PSC i CIU i les 3 
abstencions d’ERC 
 
6. APROVACIÓ DE L’AGENDA 21 LOCAL DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 
Atès que per acord de Ple de 26-3-1999, l’Ajuntament va acordar adherir-se al Consell 
d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA) en base als 
principis de la Carta d’Aalborg i del programa de foment de la sostenibilitat de la Diputació de 
Girona i en data 26-3-2004 es va sol·licitar la participació de l´Ajuntament en el programa de 
suport a la redacció de Plans d´Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS); 
 
Vist que en la sessió del passat Consell d’Alcaldes de 23 d’octubre de 2007 es va lliurar la 
documentació referent a l’Agenda 21 de consistent en una Memòria descriptiva, la Diagnosi 
Estratègica i el Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat.  
 
Vist el Pla de Participació i Comunicació a la web del Consell Comarcal del Ripollès; 
 
Vist que l’Agenda 21 Local és un document basat en la integració amb criteris sostenibles, de 
les polítiques ambiental, econòmiques i socials del municipi què sorgeix de la participació 
ciutadana i presa de decisions consensuades entre els representants polítics, personal tècnic 
municipal, ciutadans i altres agents implicats; 
 
Atès que es tracta d’un instrument per abordar els greus problemes ambientals des de 
l’enfocament de “pensar globalment i actuar totalment” ja que és en l’àmbit local on es poden 
prendre decisions més pràctiques i participatives. L’Agenda 21 Local ha de permetre l’evolució 
cap a un equilibri, el qual ha de ser òptim en cada moment, que permeti i persegueixi la millora 
continua de la qualitat de vida. 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar l’agenda 21 del municipi de Sant Joan de les Abadesses que conté el Pla d’Acció, la 
memòria descriptiva i el diagnosi estratègica de l’ Agenda 21 Local de Sant Joan de les 
Abadesses, com a eina que ha de permetre planificar les accions necessàries per 
encaminar el municipi cap a al desenvolupament sostenible i permetrà executar, de 
forma coherent i sostenible, les actuacions destinades a la seva millora. 
 
2. Comunicar-ho al Consell Comarcal del Ripollès per a al seva constància 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
7. DONAR SUPORT A L’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLL SOBRE AMPLIACIÓ DE 
SERVEIS FERROVIARIS ENTRE VIC I RIPOLL, MENTRE DURIN LES OBRES DEL 
DESDOBLAMENT DE LA C-17 
 
Vist l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de la Comtal Vila de Ripoll, en sessió del dia 
27/11/2007, pel qual s’aprova la Moció demanant l’ampliació dels serveis ferroviaris Ripoll-Vic, 
mentre durin les obres de desdoblament de la C-17. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Donar suport a la Moció en tots els seus termes. 
2. Comunicar-ho a l’Ajuntament de Ripoll, pel seu coneixement i efectes. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
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8. APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA GESTIÓ 
INFORMATITZADA EL PADRÓ D’HABITANTS 
 
Vista la minuta de  conveni proposada per la Diputació de Girona per a la gestió 
informatitzada del padró d’habitants; 
 
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar-la en tots els seus termes i Facultar l’alcalde per a la realització de les 
actuacions que siguin necessaris per a l’executivitat d’aquest acord i expressament per 
a la signatura del conveni. 
 
2. Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona 
 
La proposta s’aprova per unanimitat 
 
9. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS. 
 
No n’hi ha 
 
10. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ. 
 
 
11. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS 
11. 1. APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE 
SANT JOAN DE LES ABADESSES. 
 
Atès que l’Ajuntament va aprovar provisionalment el Pla Especial del catàleg de masies i cases 
rurals en sòl no urbanitzable i el va trametre a la Comissió Provincial d’Urbanisme per a la seva 
aprovació definitiva; 
 
Vist que en sessió de data 24 de juliol de 2007 la CPU de Girona va aprovar-ho definitivament  i 
va supeditar la seva excutivitat a la presentació d’un text refós per duplicat degudament 
verificat per l’Ajuntament i diligenciat que incorpori les prescripcions que són de veure a l’acord 
adoptat; 
 
Vist el text refós elaborat per l’arquitecte redactor del Pla Especial que s’ha verificat que 
incorpora les prescripcions exigides per la CPU de Girona, 
 
Es proposa al  Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
1. Aprovar i validar el text refós del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable de 
Sant Joan de les Abadesses que s’ha verificat de conformitat a les prescripcions de l’acord de 
24 de juliol de 2007 de la CPU de Girona. 
 
2. Trametre aquest acord i dos exemplars diligenciats del text refós aprovat a la CPU de Girona 
per a la seva publicació al DOGC. 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb els 6 vots favorables del PSC i les 5 
abstencions d’ERC i CIU. 
 
11.2. PRECS, PREGUNTES 
 
“...” 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió a les 22:00 hores 
de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, el secretari que certifico, amb el vist i plau 
de l’alcalde de la Corporació. 
 
Josep Ruiz i Muñoz    Ramon Roqué i Riu 
Secretari     Alcalde president 
 


