ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 2 D'
OCTUBRE DE 2015

Identificació de la sessió:
Legislatura: 2015-2019
Sessió número: 3/2015
Caràcter: ordinària
Lloc: sala Ple
Hora: 19:00
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Llista d’assistents:
Sr. Ramon Roqué i Riu, President
Sra. Montserrat Tallant i Descamps, vocal
Sra. Maria Teresa Tallant i Descamps, vocal
Sr. Ferran Miquel Rigau, vocal
Sr. Lluís Ibáñez Ruano
Sra. Sandra Soler García, vocal que s´incorpora a la sessió plenària una vegada
aquesta ha començat
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, vocal
Sra. Concepció Formatgé i Marcer, vocal
Sr. Sergi Albrich i Viñas, vocal
Sra. Elisenda Guillaumes Cullell, vocal
Sra. Mª Lluïsa Pérez i Castro, vocal
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.

S’obre la sessió per la Presidència a les 19:00 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 DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 24 DE JULIOL DE
2015.
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL SANT ANTONI
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL 1/2015 DEL PLA ESPECIAL DE
PROTECCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA VILA VELLA DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES
4.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL 1/2015 DEL POUM RELATIVA A
L´AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA COMAMALA DE LA VILA VELLA
5.- APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS PER L´EXERCICI 2016
6.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS A EXPROPIAR DE
L´ANTIGA ESTACIÓ DE TORALLES

7.- APROVACIÓ AUTORITZACIO CESSIÓ DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTE
CONCESSIÓ DEMANIAL D´UN LOCAL UBICAT A LA PLANTA BAIXA DEL PALAU
DE L´ABADIA DESTINAT A CAFETERIA.
8.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 8/2015, MITJANÇANT
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
9.- APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015
10.- MOCIÓ DE SUPORT A L´ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DES
CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA
11.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
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13.- TORN OBERT DE PARAULA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 24 DE JULIOL
DE 2015
Sotmesa l’acta de la sessió anterior a consideració dels membres del plenari
municipal, aquesta s’aprova per unanimitat.
2.- APROVACIÓ PROVISIONAL PLA ESPECIAL SANT ANTONI
Vista la modificació del Pla Especial de Sant Antoni aprovat inicialment pel Ple de
l´Ajuntament en sessió celebrada en data 24 de novembre de 2014.
Vist que durant el tràmit d´informació pública no s´han presentat al·legacions de cap
tipus.
Vistos els informes emesos pels organismes públics afectats a raó de llurs
competències sectorials.
Vist l´informe emès per l´arquitecte redactor del Pla Especial de Sant Antoni, Sr.
Ramon Fortet i Bru.
D’acord amb la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20
de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que modifica l’article 22.2 c)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació del Pla Especial de Sant
Antoni, redactat per l´arquitecte, Sr. Ramon Fortet i Bru, en els termes que consta a
l´expedient.
SEGON.- Trametre el pla especial a la comissió territorial d'urbanisme a fi d'aprovar-lo
definitivament.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL 1/2015 DEL PLA ESPECIAL DE
PROTECCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA VILA VELLA DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES

Ajuntament de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses | Plaça Major, 3 – Tel. 972 720 100 | NIF: P1717700G
ajuntament@santjoandelesabadesses.cat| http://seu.santjoandelesabadesses.com

Atesa la necessitat d´adaptar el vigent Pla Especial de Protecció i Desenvolupament
de la Vila Vella, aprovat definitivament el 10 de juny de 1998, al vigent Pla
d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat definitivament l´1 de juny de
2010, i a la seva modificació 1/2015, en tràmit.
La present modificació no introdueix cap alteració de les qualificacions i previsions
urbanístiques addicional a les que ja consten en el planejament general vigent o en
tràmit, i té com a única finalitat la de fer coherent la documentació gràfica i la normativa
del Pla Especial amb la documentació gràfica i normativa del vigent POUM i la de la
seva modificació1/2015, amb la que es tramita simultàniament aquesta adaptació del
pla especial.
Atès el que estableix la legislació específica aplicable formada pel Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya 1/2010, de 3 d’agost i el Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, així com el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada pel Decret 2/2003, de 28 d’abril.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual 1/2015 del Pla Especial de
Protecció i Desenvolupament de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadesses,
redactat per l´arquitecte, Sr. Ramon Fortet i Bru, en la forma que consta a l´expedient.
SEGON.- Sotmetre'l a informació pública pel termini d'un mes mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província i un dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o
supramunicipal al qual es refereix el projecte en tramitació a fi que qualsevol que ho
desitgi pugui examinar-lo i presentar, durant el termini esmentat, totes les al·legacions
o observacions que consideri oportunes.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d'adaptar el Pla Especial de la Vila Vella al POUM
pel que fa a la cantonada del carrer Corriols amb cantonada amb el carrer Abat de
Vallmanyà, atès que desprès de l'enderroc de l'edifici es destina part del solar a espai
públic. Atès que la Comissió Territorial d'Urbanisme recomana primer la modificació
del Pla Especial abans de procedir a la modificació del POUM, és pel que es presenta
la proposta.

El regidor, Sr. Sergi Albrich, comenta que no tan sols es modifica l'espai públic sinó
que es contempla també que tots aquells edificis que tenen façana a una plaça o espai
obert, els balcons podran tenir més amplada que fins ara. Veuen bé la incorporació
d'aquest punt. Demanen també que, atès que a la Vila Vella hi ha obertures que són
baixes i que donen a places i espais amplis i que podria suposar un problema per la
circulació de camionetes o vehicles més alts, es tingui cura en aquest aspecte.
El Sr. Alcalde diu que el que exposa el Sr. Albrich fa referència a la modificació del
POUM.
El Sr. Albrich, dóna la raó al Sr. Alcalde però tot i això, comenta que les seves
reflexions van lligades amb el punt 3 i 4 de l'ordre del dia.
El Sr. Alcalde exposa poder votar els dos punts alhora i explica breument l'aspecte de
la modificació referents a l'amplada dels balcons, que en alguns lloc estava
contemplada i en canvi en altres llocs amb les mateixes característiques, no.
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Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
4.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL 1/2015 DEL POUM RELATIVA A
L´AMPLIACIÓ DE LA PLAÇA COMAMALA DE LA VILA VELLA
Atès el vigent Pla d´Ordenació Urbanística Municipal de Sant Joan de les Abadesses,
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 1 de
juny de 2010.
Atesa la voluntat d´aquest Ajuntament de dur a terme la present modificació puntual
del POUM amb la finalitat de modificar la qualificació dels terrenys que confronten amb
els carrers Corriols, Pere Roca i Abat de Vallmanya, a la Vila Vella i, també la
modificació de determinats aspectes de la regulació dels balcons establerts a l´art.
186.8 de les Normes del POUM.
Atès el que estableixen els articles 78, 83 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; art. 117.3 del
Reglament de la Llei d´Urbanisme, aprovat mitjançant Decret 305/2006, de 18 de juliol.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual 1/2015 del POUM de Sant
Joan de les Abadesses relativa a l´ampliació de la plaça Comamala de la Vila Vella, en
els termes que consta a l´expedient.
SEGON.- Obrir un període d´informació pública durant un termini de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el diari El Ripollès 1 i en el tauler d´edictes
de l´ajuntament. Durant aquest període l´expedient restarà a disposició de qualsevol
1

En virtut de l´article 23.4 del Decret 305/2006, de 18 dejuliol, pel qual s´aprova el Reglament de la Llei
d´Urbanisme, el termini d´informació pública es computa des de la última publicació obligatòria.

persona que el vulgui examinar per tal de presentar les al.legacions que es considerin
oportunes.
TERCER.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre
en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.
QUART.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació
pública en els procediments de planejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en
llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial de l’ajuntament:
www.santjoandelesabadesses.com
CINQUÈ.- APROVAR la suspensió de llicències atès que les noves determinacions de
la present modificació del planejament general comporten una modificació del règim
urbanístic aplicable al seu àmbit, tal i com preveu l'article 73.2 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost.

Ajuntament de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses | Plaça Major, 3 – Tel. 972 720 100 | NIF: P1717700G
ajuntament@santjoandelesabadesses.cat| http://seu.santjoandelesabadesses.com

Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
5.- APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS PER L´EXERCICI 2016
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19, el
procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.
En concret, l’art. 16.1 del text legal esmentat anteriorment determina que, els acords
de modificació de les ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes
afectades i les dates de la seva publicació i de l’inici de la seva aplicació.
Atès que per a l’exercici econòmic de 2016 es proposa modificar les següents
ordenances fiscals:
-

ordenança fiscal número 2, reguladora de l´Impost sobre béns immobles
ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa per la recollida
d´escombraries
ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per l´ocupació de terrenys
d´ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa
ordenança fiscal número 23, reguladora de la taxa de la llar d´infants municipal
ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa de
la sala de sessions o altres dependències municipals en motiu d´un casament
ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per a la utilització d´espais
d´equipaments municipals
ordenança fiscal número 27, reguladora del preu públic per als serveis
d´hostatgeria de l´alberg rural Ruta del Ferro
Reglament regulador del control i la tinença d´animals domèstics

Atès que també es proposa l´aprovació d´una nova ordenança municipal,
concretament, l´ordenança general de subvencions de l´Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses.

Vist l’informe favorable de secretaria-intervenció respecte les modificacions de les
ordenances fiscals proposades per a l’exercici 2016.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels impostos i l´aprovació provisional d´altres ordenances municipals que
regiran des de l‘1 de gener del 2016 i que s’han esmentat a la part expositiva anterior.
SEGON.- EXPOSAR l’expedient al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província, així com també en el tauler d’edictes de l’Ajuntament durant un
termini de 30 dies, per tal que tota persona interessada pugui examinar-lo i presentar
les reclamacions i observacions que consideri oportunes. En cas de no presentar-se
reclamacions durant aquest període d’exposició pública, els acords adoptats es
consideraran definitivament aprovats i entraran en vigor a partir de l‘1 de gener de
2016, una vegada efectuada la seva publicació íntegra en el BOP.
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En aquest moment s´incopora la regidora, Sra. Sandra Soler.
El Sr. Alcalde explica que es tracta de la modificació de les ordenances corresponent a
l'exercici 2016. Fa referència a les ordenances que pateixen alguna modificació com
és la de l'IBI que el tipus de gravamen passa al 0,72 desprès de la rebaixa del 23%
dels valors cadastrals. Atès que baixa el valor cadastral i que la voluntat de l'equip de
govern és que el rebut no augmenti o, en tot cas es pugui reduir una mica el valor del
0,72% compleix aquests requisit.
Fa referència també a l'ordenança fiscal nº 12, reguladora de la taxa per la recollida
d'escombraries que beneficia als habitatges que tenen una condició de no habitabilitat
i que tenen els subministrament de llum i agua donats de baixa.
Una altra ordenança que es proposa modificar és la número 16, que regula l'ocupació
d'espais públics amb taules i cadires, en al línia de fer compatibles l'horari comercial
amb la necessitat d'aparcament i la necessitat dels bars, especialment del Passeig
Comte Guifré. S'introdueix un element que limita a quatre les taules de dilluns a
divendres en horari comercial, tots els mesos excepte el mes d'agost.
Per altra banda, també es proposa en relació a l'ordenança fiscal numero 23,
reguladora de la taxa de la llar d'infants, d´actualitzar el cost del servei de menjador
amb l'IPC.
Pel que fa a l'ordenança 25, reguladora de la utilització privativa de la sala de sessions
i altres dependències municipals en motiu d'un casament, es proposa modificar un
text el qual llegeix.
Respecte l'ordenança municipal número 26, reguladora de la utilització d'edificis i
espais municipals, comenta que es regularitzen els preus de cadascun dels espais
municipals.
En l'ordenança número 27, de l'hospedatge a l'alberg, s´adapten els preus segons ha
proposat Xanascat.
Respecte l'ordenança general de subvencions i amb la finalitat de complir amb la llei,
el que es fa és incorporar la possibilitat de poder atorgar les subvencions a través d'un
concurs de pública concurrència tot i que no ha de modificar la quantitat de diners que
es venen atorgant a les diferents entitats del poble, ja que aquestes quedaran
perfectament regulades.
Finalment, una altra ordenança que es modifica que és la de tinença d'animals que es
dóna la possibilitat de poder fer un tancat que permeti que uns determinats gossos
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puguin estar lliures, amb control per part del propietari i amb la responsabilitat de
mantenir l'espai net.
El regidor Sr. Sergi Albrich exposa que tot i que compateixen algunes de les
ordenances que es proposa modificar, no hi votaran a favor perquè consideren que la
major part d'elles tenen voluntat recaptatòria. Recorda que en el Ple del mes de juliol,
varen aprovar la rebaixa dels valors cadastrals en un 23% però ara que es podria
baixar el tipus de gravamen, s'augmenta fins el 0,72% per així recaptar el mateix que
es venint recaptant ara. És cert que els valor de l'IBI es pot abaixar una mica però molt
poc. Si el tipus de gravamen es deixés al 0,62% com l'any passat, l'impost es veuria
reduït de manera important. Insisteix que és una voluntat recaptatòria i no afavoreix
gaire les butxaques dels santjoanins.
Amb referència a la taxa dels casaments, només es modifica per un tema burocràtic i
a l'empadronament i, en canvi no es rebaixa la taxa dels casaments que és abusiva
que s'hauria de rebaixar o bé, com a mínim, s´ hauria de preveure una modificació pels
santjoanins i santjoanines que es vulguin casar al Palau de l'Abadia.
Pel que fa a la taxa d'escombraries, comenta que es fa una lleugera modificació en el
redactat i en canvi no es modifica el preu des de l'any 2010, tot i que en el seu
programa electoral de l'any 2011 proposava rebaixar la taxa d'escombraries i en canvi
en la campanya del 2015, ja no li posen. Creu que els santjoanins s'haurien de veure
recompensats per la bona praxis que fa amb el reciclatge.
Manifesta que tampoc donen suport a la modificació de l'ordenança de la taxa de
taules i cadires a la via pública ja que es modifica una ordenança que ja va néixer
coixa dels del primer dia i que es modifica contínuament i, per tant, demanen si s'ha
consensuat amb tots els restauradors i comerços del passeig o amb uns si i els altres
no.
Repeteix que no donaran suport a l'aprovació de les ordenances i si és el cas
presentaran les al.legacions que considerin pertinents.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, manifesta que també votarà en contra de
l'aprovació de les ordenances. Comenta les ordenances a les quals no hi estan d'acord
com per exemple la de l'IBI que des de fa anys que estan dient que es paga un import
molt elevat que passa la mitjana de Catalunya i un 90% més que el municipi de
Campdevànol i un 58% més que la mitjana del Ripollès.
Pel que fa al tema de la recollida d'escombraries que no entenien massa que locals
en planta baixa sense cap activitat econòmica no haguessin de pagar i en canvi pisos
amb dificultats per poder-los llogar ho haguessin de fer. Creuen que és una ordenança
modificada per fer contents a la gent que s'han queixat i dubten fins a quin punt
s'acabarà complint l'ordenança.
Pel que fa a l'ordenança de taules i cadires li costa creure que l'espai de 2x2 sigui
suficient per encabir-hi 4 taules amb les corresponents cadires, a la qual cosa li
responen que es tracta de l'espai per cada taula i les seves cadires.
Pel que fa a la tinença d'animals domèstics, no se'ls va informar a la Comissió
Informativa, a la qual cosa l'alcalde li dóna la raó. Manifesta que la va sorprendre i que
també posa en dubte que hagi estat consensuat amb els veïns. Manifesta que
coincideix amb el regidor Sr. Sergi Albrich en que el tema de la recollida no acaba de
funcionar. Tot i que Sant Joan és el poble de la província de Girona que més es
recicla, si es compara amb els pobles d'Osona que també tenen el porta a porta, és el
que menys recicla. Creu que l'esforç només el fan alguns del poble i no només tots.
També esmenta que el mateix ajuntament, que hauria de donar exemple, de vegades
treu les escombraries en horaris que no pertoca, tenint en compte que les ordenances
en aquest sentit són molt estrictes.
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El Sr. Alcalde diu pel que fa a la recollida d'escombraries de l'ajuntament creu que es
tracta d'una excepcionalitat, tot i que li dóna raó que en que alguns veïns de prop de
l'ajuntament deixen les deixalles fora de l'horari establert i que això forma part de la
recollida. Comenta que sobre la recollida porta a porta ell sempre ha manifestat que a
més de reciclar obliga a alguns aspectes complicats de resoldre i que des de
l'ajuntament s'ha tractat personalment el tema amb les persones implicades i això es
continuarà fent. Ell no creu que el porta a porta sigui un fracàs ja que un 80% de la
gent ho estan fent bé i per tant creu que no és bo llençar el missatge de que sigui un
fracàs. Fa referència a que les mateixes comunitats de propietaris són plenament
sensibles en aquest aspecte i regulen els horaris. Tampoc vol vendre una versió súper
optimista i perfeccionista perquè ell mateix reconeix que hi ha aspectes que són difícils
de resoldre i per aquest motiu s'hi continua treballant. Pel que fa al seu cost considera
que se'n pot fer molta demagògia però el que sí és cert és que es tracta d'un sistema
car ja que els serveis i els recursos humans són molt alts ( més que en una recollida
ordinària). Creu que tot i que és un sistema car, han aconseguit mantenir la taxa ja que
hi ha altres pobles de la comarca que paguen molt més i d'altres que menys però és
perquè els ajuntaments subvencionen la meitat del cost. En el cas de Sant Joan, la
voluntat és que la taxa acabi pagant el cost. Fa referència també a una nova
adjudicació del servei de recollida d'escombreries que està pendent que es porti a
terme des del Consell Comarcal i el més probable és que el servei incrementarà el
cost que té ara però per altra banda està seguir que Sant Joan de les Abadesses,
gràcies a la recollida porta a porta no es veurà afectat per un increment de la taxa. Per
aquest motiu considera que la recollida porta a porta és un benefici. Creu que el que
ara toca valorar és que a Sant Joan de les Abadesses, s'ha mantingut una taxa
estable.
El regidor, Sr. Albrich, intervé dient que si es compara el municipi amb la resta de
pobles del Ripollès sí que és el que més recicla i també si ho fem comparant-ho amb
els de les comarques gironines, també, però suspenem quan ens comparem amb
altres municipis que també fan el porta a porta. En aquests municipis que més reciclen
quan hi ha alguna cosa que no funciona, es mira de resoldre per reciclar més. Si no
recorda malament hi ha municipis que reciclen entre el 70 i 80%. Diu que a Sant Joan
no s'ha fet res per millorar el reciclatge, tot i que és veritat que s'han fet campanyes de
sensibilització, que una persona ha anat casa per casa per intentar millorar el sistema,
però els números canten i des de l'any 2006 fins ara, la mitjana de reciclatge està
entre el 60 i el 72% al 2008. A partir d'aquí hem anat baixant i hem quedat estancats
en el 60%. Amb aquests resultats és evident que s'hi ha de treballar i potser parlar
amb els ajuntament que ho fan millor. Emplaça a la nova regidora i ells s'ofereixen a
acompanyar-la per reunir-se amb altres ajuntaments que també ho facin per tal de
millorar-ne els resultats. Sap que s'arribarà a un punt que no es millorarà més però
creu que ara per ara no s'ha fet rés per intentar-ho.
La Sra. Concepció Formatgé, explica que al municipi de Seva de 3.436 habitant té una
taxa de recollida selectiva del 82,75 %, Balenyà de 3.714 habitant, d´ un 76,22% i
enguany Sant Joan està en un 62%. Considera que si tothom fa un esforç, s'ha de
veure reflectit en les dades ja que sinó, vol dir que l'esforç no el fa tothom.
El Sr. Albrich demana si s'han reunit alguna vegada amb aquests pobles.
El Sr. Alcalde li respon que s'està contradient contínuament ja que tan aviat diu que no
fa res com que sí que fa. Des de l'ajuntament s'ha treballat amb informadors, visitant a

la gent, fent enquestes, s'ha treballat amb el Consell Comarcal amb reunions cada dos
mesos aproximadament per tal de detectar errades i solucionar-les. Insisteix en que
s'hi treballa i s'aborda el problema i que també s'hi destinen recursos. Tothom vol que
el sistema millori i ara no cal fer un ball de números per veure quins són els millors.
El Sr. Albrich diu que no es tracta de número sinó d'ambició per arribar a un 80% com
el municipi de Seva, per exemple.
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La Sra. Formatgé diu que és cert que s'han fet actuacions però es continua sense
resoldre el problema. Explica el cas d'un matrimoni que va trobar que anava a llençar
una bossa a la paperera i el va avisar que no era correcte i que tot i que hi havia el
cartell li varen dir que no l'havien vist. Considera que hi ha gent que passen del tema.
Demana si s'han enviat cartes a aquestes persones. Recorda que varen estimar que
no era convenient posar papereres perquè així la gent recollís i s'emportés la brossa i
potser per evitar el que s'està fent amb les deixalles també es podria considerar treure
alguna de les papereres. Creu que la gent ha d'actuar de manera cívica i que si no és
així l'ajuntament actuï en conseqüència.
La regidora Sra. Elisenda Guillaumes també creu que s'han fet actuacions però no es
tradueixen en números.
El Sr. Alcalde creu que hi ha molts factors que impedeixen que el sistema funcioni
millor i un d'ells pot ser l'envelliment de la població i segurament d'altres on s'hi hauria
d'entrar amb més profunditat.
El Sr. Alcalde fa referència a l'espai destinat als gossos per tal que puguin anar
deslligats, és un dels temes que s'ha d'incorporar a l'ordenança. S'està parlant amb els
interessats, tot i que un espai tancat no acaba d'agradar prou a qui precisament
demana que els seus gossos es puguin moure en un espai obert. Han d'acabar de
veure la millor ubicació.
En quan a l'IBI parla del pressupost de l'ajuntament i amb l'obligació que tenen com a
equip de govern d'elaborar un pressupost equilibrat. Fa referència a que LRSAL i de
les exigències pressupostaries són molt grans pels ajuntaments com el nostre. Sant
Joan de les Abadesses, té endeutament i per tant necessitat d'ingressar i per tant no
ens podem permetre ingressar d'IBI només els 800.000 €, quan la necessitat és de
més d'un milió d'euros. És un tema de responsabilitat de qui governa acabar l'exercici
amb un equilibri entre els ingressos i les despeses. Creu que no es pot fer demagògia
ni comentaris estèrils sobre aquest tema. Si es vol mantenir el vaixell en bona direcció,
no es pot tenir el luxe de recaptar menys. Remarca que no es pagarà més del que es
va pagar al 2014. Així mateix posa de manifest que durant els darrers any,
l'ajuntament està treballant en la línia de no augmentar els impostos ni les taxes i per
tant això és una bona notícia ja que es demostra que ja no hi ha aquesta necessitat.
Pel que fa l'ordenança de taules i cadires, el Sr. Alcalde explica que aquest estiu es
varen fer algunes reunions per acordar que determinats dies dels mesos d'estiu hi
havia una necessitat palpable de manca d'aparcament i per altra banda en determinats
horaris tampoc hi havia la necessitat de tenir col.locades tantes taules i cadires. Creu
que és difícil de trobar un equilibri i per això l'exposició al públic de l'ordenança per si
cal fer alguna modificació.

El regidor, Sr. Sergi Albrich li diu a l'alcalde que quan va prendre possessió l'any 2007
va aprendre la paraula demagògia ja que en cada sessió plenària surt aquesta paraula
i en tot cas la demagògia la fa ell quan surti a la premsa i diu que l'equip rebaixa l'IBI i
després la major part d'habitatges de Sant Joan veuran que és veritat però de 107 a
106 euros. Creu que això sí que es demagògia i sobre tot quan es poden abaixar els
impostos i no es fa.
El Sr. Alcalde li respon que en cap moment ha dit que s'abaixaria l'IBI. Al seu dia va dir
que la voluntat de l'equip de govern i en un moment que es podia, abaixava el valor
cadastral un 23% i això afecta positivament a les famílies i avui ha dit que per una
necessitat de l'ajuntament de tenir un equilibri pressupostari no pretén que
s'incrementin els rebuts i per tant creu que de demagògia no en fa ni una mica. A ell li
agradaria poder dir que s'abaixa l'IBI però ara per ara no ho pot fer.
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Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipals
presents a la sessió, aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 7 del grup polític
municipal de MES i 4 vots negatius ( 3 del grup polític municipal d´ERC i 1 del grup
polític municipal de CiU).
6.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DEFINITIVA DE BÉNS I DRETS A EXPROPIAR
DE L´ANTIGA ESTACIÓ DE TORALLES
Atesa la relació de béns i drets a expropiar publicada en el BOP número 163, de data
24 d´agost de 2015, en el diari el Ripollès de 25 d´agost de 2015 i en el tauler d´anunci
d´aquest Ajuntament.
Atès que durant el tràmit d´informació pública no s´han presentat al.legacions ni
observacions de cap tipus.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar definitivament la necessitat d'ocupació i la relació de béns i drets a
expropiar per a l'execució del que estableix la modificació puntual del POUM 1/2013,
relativa a la creació d´un equipament públic a l´antiga estació de Toralles, segons el
següent detall:
Titulars:

ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)

Emplaçament:

Carretera d’Ogassa
Parcel·la 9008, polígon 10, amb referència cadastral
17177A010090080000EG.

Naturalesa finca:

Finca situada en sol no urbanitzable

Qualif. urbanística:

Sòl no urbanitzable. pe 1- Pla Especial d´Equipaments Públics

Inscripció registral:

No inscrita

PEÇA DE TERRENY A EXPROPIAR:

Peça de terreny de forma allargada, irregular de superfície total 13.344,45 m2, sobre el
que hi ha emplaçades diverses construccions objecte també d´expropiació que es
descriuran; segons es detalla al plànol que s´adjunta; forma part d´una finca de 24.639
m2 de la mateixa propietat.
La peça de terra limita: al nord amb la parcel.la 88 propietat, segons cadastre, del Sr.
Gerard Masdeu i Jordà i amb la riera de Malatosca; a l´oest amb parcel.les cadastrals
números 88 i 91 del polígon 10 propietat, segons cadastre, del Sr. Gerard Masdeu i
Jordà i Joan Soler i Martín, respectivament; a l´est, amb tota la seva llargada amb la
riera de Malatosca i al sud part amb carretera de Sant Joan de les Abadesses a
Ogassa, part amb resta de la finca de la qual es segrega, propietat d´ADIF, i part amb
finca 91 propietat de Joan Soler Martín.
Emplaçament: Carretera d´Ogassa.
Sobre aquesta peça de terreny hi ha emplaçades les construccions que es descriuen
tot seguit:
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CONSTRUCCIONS A EXPROPIAR:
Edifici d´un sol cos amb teulada a dues aigües de 368 m2 construïts, distribuïts en
plantes, planta baixa i primera de 184 m2 cadascuna de les plantes. Està situat a la
zona nord-est del terreny a expropiar que forma part de la finca cadastral
17177A01009080000EG.
Referència cadastral 17177A100001460001RW
Naturalesa de la finca: Finca situada en sòl no urbanitzable.
Inscripció Registral: No inscrita.
Classificació i qualificació urbanística: La mateixa que el terreny on s´emplaça.
Compresa dins el Catàleg de béns protegits del POUM: OC.2.12
Construccions auxiliar 1.
Construcció de 24 m2 de superfície, en mal estat ruïnós, situada a la zona nord-est de
la peça de terreny a expropiar que forma part de la finca cadastral
17177A01009080000EG.
Referència cadastral 17177A010000890000EM.
Naturalesa de la finca: Finca situada en sòl no urbanitzable.
Inscripció registral: No inscrita
Classificació i qualificació urbanística: La mateixa que el terreny on s´emplaça.
Construcció d´11 m2 de superfície en mal estat ruïnós, situada a la zona nord-oest de
la peça de terreny a expropiar que forma part de la cadastral 1717701009080000EG.
Referència cadastral 171770A010001490000ET.

Naturalesa de la finca: Finca situada en sòl no urbanitzable.
Inscripció registral: No inscrita
Classificació i qualificació urbanística: La mateixa que el terreny on s´emplaça.
SEGON.- Comunicar el present acord als interessats a fi i efectes oportuns.
El Sr. Alcalde explica que es tracta de l'aprovació definitiva de la relació de béns i drets
afectats d'expropiació de l'antiga Estació de Toralles que forma part d'un expedient del
qual se'n ha parlat moltes vegades. La seva finalitat és que l'Ajuntament sigui
propietari de les instal.lacions. Només es tracta d'un primer pas de l'expedient que
continua amb arribar un acord amb el justipreu amb l'empresa ADIF. Explica que dia
d'avui hi ha un preacord econòmic tot i que s'ha de formalitzar.
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El regidor, Sr. Sergi Albrich, explica que en aquest tema sempre han manifestat la
seva conformitat i desitgen que s'acabi arribant a un acord amb ADIF amb un preu el
màxim de raonable possible.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
7.- APROVACIÓ AUTORITZACIO CESSIÓ DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTE
CONCESSIÓ DEMANIAL D´UN LOCAL UBICAT A LA PLANTA BAIXA DEL PALAU
DE L´ABADIA DESTINAT A CAFETERIA.
Atès que mitjançant Decret d´Alcaldia de data 18 de setembre de 2009 es va ordenar
l´inici de l´expedient administratiu per a contractar la concessió administrativa del
servei de cafeteria a la planta baixa de l´edifici del Palau de l´Abadia.
Atès que mitjançant acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data
27 de novembre de 2009, es va aprovar el plec de clàusules administratives i es va
convocar el corresponent concurs per a l´adjudicació del contracte.
Atès que mitjançant acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 7
de maig de 2010, es va adjudicar la concessió de la cafeteria del Palau de l´Abadia a
favor del Sr. José Alguacil Soriano, amb una durada de cinc anys a comptar des del
dia 1 de juny de 2010.
Atès que mitjançant acord pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 30 de
gener de 2015, es va aprovar atorgar al Sr. José Alguacil Soriano, concessionari de la
cafeteria del Palau de l´Abadia, una pròrroga de cinc anys a la durada del contracte de
concessió, de manera que aquest finalitzarà la seva vigència el dia 1 de juny de 2010.
Atesa la instància presentada pel Sr. José Alguacil Soriano, en data de registre
d´entrada 24 de setembre de 2015, mitjançant la qual sol.licita la cessió dels drets i
les obligacions del contracte de concessió administrativa del servei de cafeteria del
Palau de l´Abadia a favor de la sra. Eva Rodríguez.

Atès el que estableix l´article 226 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- AUTORITZAR la cessió dels drets i les obligacions del contracte de
concessió administrativa del servei de cafeteria del Palau de l´Abadia aprovat
mitjançant acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 7 de maig
de 2010 i formalitzat en contracte administatiu de data 12 de maig de 2010, a favor de
la Sra. Eva Rodríguez, suborgant-se aquesta en tots els drets i les obligacions que
corresponien al cedent.
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SEGON.- COMUNICAR al nou titular de la concessió que, de conformitat amb el que
estableix la clàusula 11.1.g) del plec de clàusules administratives que regeixen la
present concessió demanial, el nou concessionari té l´obligació de liquidar un cànon
del 20% del preu de traspàs o cessió a l´Ajuntament. L´esmentat cànon haurà de ferse efectiu en un termini màxim de 30 dies a comptar des de l´inici de l´explotació de la
cafeteria del Palau de l´Abadia.
TERCER.- COMUNICAR al nou titular de la concessió que en el termini màxim de 15
dies comptats des de la notificació del present acord, haurà de constituir una garantia
definitiva per import de 5.000 euros, de conformitat amb el que estableix la clàusula 24
del plec de clàusules administratives que regeixen la present concessió.
QUART.- MODIFICAR la clàusula 11.1 del plec de clàusules administratives particulars
que regeixen la present concessió demanial, amb la finalitat d´eliminar el seu apartat
p).
El Sr. Alcalde dóna compte que el plec de clàusules permetien la subrogació de les
obligacions de la concessió i per tant, a partir de la propera setmana, la cafeteria del
Palau de l'Abadia, el regentarà la Sra. Eva Rodríguez i no el Sr. José Alguacil.
El Sr. Sergi Albrich, explica que votaran favorablement a la proposta i volen fer constar
que les clàusules són molt restrictives per fer del tot viable el bar i, per tant, celebren
que es comencin a modificar les bases i que algunes de les coses que en aquell
moment no es deixaven fer ara sí.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
8.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 8/2015, MITJANÇANT
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 25 de setembre de 2015, s’inicia
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit número 8/2015, mitjançant
crèdits extraordinaris amb la finalitat de poder atendre les despeses que es detallen a
continuació:
Despeses que cal finançar:

Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta de consignació

03.337.48901

Aportació Èxits Festival Clownia

37.317,93 €

Total altes crèdits : 37.317,93 €
Finançament que es proposa:
1/ Anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent

Ajuntament de la Baronal Vila de Sant Joan de les Abadesses | Plaça Major, 3 – Tel. 972 720 100 | NIF: P1717700G
ajuntament@santjoandelesabadesses.cat| http://seu.santjoandelesabadesses.com

Partida

Nom

Proposta de Consignació

03.337.22686 Festivals

26.922,93 €

03.924.22616 Foment activitats joventut

5.000,00 €

03.337.22623 Activitats estiu, cavalcada reis, etc.

3.804,02 €

03.337.22607 Festa Major

1.590,98 €

Total finançament: 37.317,93 €
Atès que segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable,
l´alcalde-president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit
extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
Atès el que estableix l’article 177 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, i als articles 34
a 38 del Reial decret 500/1990.
Atès que de conformitat amb els articles 22.2.e) i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del règim local, l’aprovació de la present modificació del
pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es propasa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:

PRIMER.APROVAR l’expedient de modificació de pressupost vigent de la
Corporació mitjançant crèdits extraordinaris número 8/2015, que cal finançar
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, tal i com s´indica en la part expositiva anterior.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Provincia. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari,
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d'un reajust comptable de canvi de partida del
pressupost amb la finalitat de poder efectuar una transferència directa a favor de
l'empresa Éxits, per a l´organització del Festival Clownia d´aquest any.
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El regidor, Sr. Sergi Albrich, explica que s'abstindran en la votació de la proposta atès
que havien demanat al regidor, Sr. Jordi Caparrós, un detall de les despeses del
festival Clownia d´aquest any i, fins el moment no se´ls hi ha facilitat. Per tant, fins que
no tinguin tota aquesta informació, no volen donar suport a la modificació de crèdit.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquest s´aprova per majoria absoluta amb 8 vots positius ( 7 del grup polític municipal
de MES i 1 del grup polític municipal de CiU ) i 3 abstencions del grup polític municipal
d´ERC.
9.- APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en
l’element d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop
més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els
fonaments del nostre sistema educatiu.
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà
un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques.
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
SEGON.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
TERCER.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin
propis d’aquesta corporació.
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QUART.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
CINQUÈ.Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos,
08014 de Barcelona, o a través del correu electrònic cal@cal.cat.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
10.- MOCIÓ DE SUPORT A L´ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA
DES CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNIA
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament manifesta la seva preocupació per
la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran de
la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la
Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la
persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que
2.750 persones han desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu
que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.
L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la
població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat treballant des de
llavors, amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,
−
Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
−
Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14
que, en cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol
país.

−
Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del
Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per l’Estat espanyol, preveuen que cal
facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
−
Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.
−
Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions
d'asil i només 28 places d'acollida.
−
Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament
a l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.
−
Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a
que donin resposta a la situació dels refugiats.
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És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Instar el Govern espanyol a:
- Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència,
acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes perquè es transfereixin a les
administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
- Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per
millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu.
- Augmentar de 6 mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les
persones sol·licitants d'asil, en funció de la vulnerabilitat de cada persona.
- Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o
l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.
SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
- Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya
(PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la situació actual i assegurar-ne
el desplegament.
- Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel
formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que s'hauran de fer càrrec del
suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
- Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
- Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de
les persones refugiades del món a través de la cooperació al desenvolupament o
l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

TERCER.- Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida
municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
QUART.- Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en
l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.
CINQUÈ.- Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir
les persones sol·licitants.
SISÈ.- Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les
persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidària.
SETÈ.- Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament
amb vocació transformadora.
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VUITÈ.- Oferir els municipis com a territori d’acollida.
NOVÈ.- Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en
matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons Català
amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
- Assistència en les rutes de fugida
- Suport als municipis de la ruta
- Planificació i gestió de l’acollida
- Acollida a Catalunya
DESÈ.- Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació
d’emergència actual, a través del Fons Català, en el seu rol de coordinació entre
institucions, entitats municipalistes i municipis catalans per tal de tenir una veu
conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat
espanyol.
El Sr Alcalde explica que l'equip de govern donarà suport a la moció tot i que aquesta
tracta de diferents aspectes dels quals la informació que fins ara es disposa és molt
poca i, per tant, no se sap com s'haurà de treballar. Creu que s'ha de reclamar la
celeritat de les administracions per tal de poder acollir i donar una vida més digna i
tranquil·la a totes les persones que han hagut de marxar de casa seva i del seu país.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, explica que la moció la varen entrar entenent la
importància del moment ja que tenim milers de refugiats de guerra que han hagut de
marxar del seu país i creu que com ajuntament, s'ha d'instar a les administracions que
marquin les línies a seguir en aquest aspecte .
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
11.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL

Es dóna compte al Plenari Municipal dels acords adoptats per la Junta de Govern
Local durant el període comprès entre el dia 23 de març de 2015 i 31 d´agost de 2015,
ambdós inclosos
12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte al Plenari Municipal dels Decrets d’Alcaldia compresos entre el
número 156 i el número 251 de 2015, ambdós inclosos.
En relació als Decrets d´Alcaldia el regidor, Sr. Sergi Albrich demana pel Decret
número 244, que desestima una reclamació de responsabilitat patrimonial.
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A tal efecte l´Alcalde contesta dient que es va obrir un expedient de responsabilitat
patrimonial per una caiguda que suposadament va patir una dona al pavelló municipal i
se li va demanar la presentació de proves. Com que no ha presentat cap tipus de
prova, el que s´ha fet ha estat desestimar la petició i arxivar l´expedient.
La regidora, Sra. Elisenda Guillaumes demana pel decret número 224 d´atorgament
d´una subvenció per a la instal.lació d´una caldera de biomassa i l´alcade respon que
es tracta d´una subvenció de la Diputació de Girona per a la instal.lació d´una caldera
de biomassa a l´edifici de l´escola Abadessa Emma, que també servirà per
proporcionar calor a l´edifici del costat, és a dir, a l´antiga llar d´ infants.
La regidora, Sra. Concepció Formatger demana pel decret d´alcaldia que atorga una
subvenció del Departament d´Empresa i Ocupació d´uns 200.000 euros. L´alcalde li
explica que es tracta d´una subvenció pel foment del turisme, lligada a la taxa turística
i que Sant Joan ha estat l´únic municipi del Ripollès que ha obtingut una subvenció en
aquesta convocatòria. Explica que aquesta subvenció servirà per fer un itinerari
turístic amb la millora de l´aparcament de cotxes ubicat a les 5 Fonts, la millora del
Carrer Berenguer Arnau i Sant Pol, continuat aquest itinerari pel Carrer Beat Miró fins
a la Vila Vella.
13.- TORN OBERT DE PARAULA
El Sr. Sergi Albrich demana el perquè es va treure la bandera estelada del balcó de
l'Ajuntament en dia de la festa del Grito i amb aquest fet es va passar per alt l'acord
adoptat pel Ple de l'Ajuntament i sense dir-los res a ells abans de fer-ho. Creu que es
mereixen una explicació.
El Sr. Alcalde explica que el Ple es va aprovar de penjar l'estelada i diu que així ha
estat i ho estarà. Pel que fa al dia 19 de setembre explica que la comunitat mexicana
havia demanat que no se'ls involucrés en el tema del procés independentista, la qual
cosa ell sap perfectament. Sempre se'ls ha tractat per tal que es trobessin còmodes i
davant la seva demanda d'una festa neutral dins el procés, es va creure oportú treure
l'estelada. Explica que en el moment de l'acte institucional, la Cònsol encarrega i el
seu equip varen manifestar que l'acte pròpiament del Grito no es podia fer amb
banderes que no fossin institucionals. Com equip de govern, en aquell moment es va
haver de prendre la decisió de mantenir la cordialitat i per tant es va creure oportú que
en el moment de l'acte oficial, retirar l'estelada. Ressalta que en cap moment es va
demanar la retirada de l'estelada però si es va manifestar la impossibilitat de fer l'acte

del Grito amb una bandera no oficials. Just desprès de l'acte es va tornar a col.locar
l'estelada. Com equip de govern creuen que varen fer el correcte per tal d'adaptar la
situació al moment.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, comenta que moltes persones de la comunitat mexicana
assistents a l'acte eren favorables a tenir penjada l'estelada al balcó i entenien
perfectament la situació que viu Catalunya perquè ells s'hi varen trobar fa 200 anys.
Parla de respecte cap a la comunitat mexicana però no del respecte per l'oposició que
és zero. Va passar olímpicament d'un acord adoptat per unanimitat pel ple de
l'ajuntament i no va tenir ni la decència de comunicar-ho als regidors de l'oposició.
Explica que va mantenir una conversa amb la regidora Sra. teresa Tallant sobre el fet
de ser valents per estar a l'ajuntament per la dedicació i feina que comporta, però ser
valents suposa altres coses, entre elles ajudar al procés que Catalunya està vivint i no
treure la bandera a primeres de canvi. Dubta de la seva estima pel procés ja que les
coses s'haurien d'haver fet diferents.
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La regidora Sra. Concepció Formatgé manifesta que la manca de respecte i de
sensibilitat també ha estat per part de la Cònsol cap a la gent de Sant Joan. Ningú la
va obligar a sortir a cridar a favor de l'independència de Catalunya.
El Sr. Alcalde creu que la relació amb Mèxic va molt més enllà de les persones i que
per tant en aquell moment calia prioritzar.
El Sr. Albrich creu que també es tracta d'un tema de respecte al conjunt de regidors de
l'oposició.
El Albrich, canviant de tema, exposa que a principis de la legislatura els hi varen
demanar que es creessin un seguit de comissions, una d'elles per aglutinar els
diferents mitjans de comunicació de que disposa l'ajuntament i també la creació d'una
altra comissió que abordés tots els agents socials per veure el dia a dia de les
persones de Sant Joan. Dit tot això demana si han valorat la possibilitat i que han
decidit.
El Sr. Alcalde manifesta que de moment no han cregut oportú crear-les i per tant, si en
un moment determinat de la legislatura es creu adient, ja se'n parlarà .
El Sr. Albrich lamenta que no se'ls hagi tingut en compte la seva petició ja que creuen
que ambdues comissions servirien per treballar estretament per temes concrets i que
són importants ja que una és per la difusió de la informació de l'ajuntament i també la
vetlla de les persones que poden tenir alguna dificultat.
Un altre tema que tracta el Sr. Albrich és el referent al proper dia 15 d'octubre es
commemora el 75 aniversari de l'afusellament del president Companys i el 20 de
novembre es commemora el 40 aniversari de la mort del dictador Franco. En aquest
marc històric els agradaria recordar-los que els hi han fet diferents propostes i tampoc
no saben si les tenen en compte i si les han valorades. Una de les sol.licituds va ser
fer un quadre commemoratiu d'alcaldes i regidors que hi va haver durant la segona
república. També en el seu moment se'ls va demanar retirar els elements franquistes
que bàsicament són rètols en edificis privats. Fa esment a una moció que es va
aprovar amb referència a la difusió del banc d'ADN i difondre la feina que fa el banc i
encara no s'ha fet absolutament rés i per tant demana si està previst fer alguna
xerrada o bé alguna activitat al respecte.

El Sr. Alcalde diu que pren nota de les seves peticions i al mateix temps li recomana
que davant una proposta la tracti més directament amb el regidor o regidora
corresponent a efecte de poder-la tirar endavant i poder-la treballar conjuntament.
Considera que no és suficient fer publicitat de les seves propostes quan hi ha una
sessió del ple, aprofitant que hi ha els mitjans.
El Sr. Albrich li diu a l'alcalde que ell no li ha de dir el que pot o no manifestar en un
torn obert de paraula d'una sessió plenària i li recorda que una de les tres propostes va
ser una moció aprovada pel ple de l'ajuntament té dret a parlar-ne.
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El Sr. Albrich, per acabar explica que a la comissió informativa se'ls va dir que
s'aprovarien les bases del bar del pavelló i al final han vist que s'aproven per decret
d'alcaldia i per això lamenten que no s'hagin aprovat pel plenari com exemple de
transparència. També manifesta que se'n alegren que finalment hi hagi unes bases per
la concessió del bar del pavelló ja que no semblava que hagués d'esser així ara fa un
any quan es va tractar el tema en un ple.
La regidora, Sra. Elisenda Guillaumes, fa referència que en el darrer ple es va parlar
que es treballaria sobre el protocol de seguretat pel correcte funcionament de la
passera del riu Ter i donat que s'està en temps de plogudes, demana si s'ha fet alguna
cosa al respecte.
El Sr. Alcalde explica que és un tema que està pendent de treballar amb l'enginyer i
per tant, tan bon punt hi hagi un protocol a punt els hi faran saber.
La regidora, Sra. Guillaumes, també fa un incís dient que en el termini d'un any que la
Llei 19/2014 dóna a les administracions públiques pel que fa a la transparència i veu
que, un cop consultades diferents webs d'altres ajuntamenst, la de l'Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses, encara està molt lluny de complir els requisits, tenint en
compte que el termini finalitza a finals del 2015. Comenta alguns dels aspectes que ha
pogut comprovar de la web.
El Sr. Alcalde i la regidora Sra. Montserrat Tallant expliquen que precisament en
aquests moments s'hi està treballant.
La Secretària de l'Ajuntament, Sra. Raquel Costa Iglesias, explica que la Llei de
transparència imposa moltes obligacions als municipis sense diferenciar els municipis
petits i grans i aquest fet implica una càrrega molt gran per ajuntaments com el nostre.
També explica que el proper dia 15 d'octubre l'Administració Oberta de Catalunya
(AOC) facilitarà als ajuntament un portal de transparència standard per tal de donar
compliment a la llei abans d´acabar l'any.
L'Alcalde reconeix l'esforç que s'està fent per secretaria i pels tècnics per tal de donar
compliment a la llei en la mesura de les nostres possibilitats.
La regidora, Sra. Elisenda Guillaumes, vol fer constar que la web té algunes
mancances, entre elles només tenir la web en català quan es vol pretendre atraure a
visitants.
La regidora, Sra. Mª Luisa Perez, exposa que des de l'entrada en funcionament de la
passera, aquest tram és molt concorregut i demanen si es podria col.locar una barra

al pont de l'Arçamala, ja que és un pont molt alt i hi ha un espai buit que pot suposar
un perill per a la mainada.
El Sr. Alcalde li dóna la raó i segurament la barana no compleix amb la normativa en
quan a seguretat. Per aquest motiu, es farà arribarr aquest fet als tècnics perquè
s´adoptin les mesures oportunes.
La regidora, Sra. Pérez, continua demanant si de cara a futures eleccions a l'escola
Mestre Andreu, es podria col.locar un entarimat des de la porta fins al pati de l'escola
ja que molts santjoanins amb mobilitat reduïda, amb les pedres del pati, els hi costa
accedir a l'edifici.
El Sr. Alcalde diu que és un tema que ja havien parlat i s'ho havien anotat.
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No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
20:40 hores de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que
certifico, l’Alcalde-President de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
L’Alcalde

