ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE L´AJUNTAMENT
CELEBRADA EN DATA 11 DE JUNY DE 2011.

REGIDORS PRESENTS :
Sr. Ramon Roqué i Riu
Sra. Montserrat Tallant i Descamps
Sr. Jordi Caparrós i Marcé
Sra. Anna Ruano i Romero
Sra. Magda Manzanal i Sauret
Sra. Sílvia Carreira LLenderrozas
Sr. Enric Palau i Homs
Sr. Raimon Traver i Burniol
Sra. Concepció Formatger i Marcer
Sr. Sergi Albrich i Viñas
Sra. Maria Lluïsa Pérez i Castro
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària de la Corporació que en dóna fe.

A la Casa Consistorial de Sant Joan de les Abadesses i essent les 12:00 hores del dia
11 de juny de 2011, concorren els regidors electes en les eleccions locals convocades
per Reial Decret 424/2011, de 28 de març, i celebrades el dia 22 de maig de 2011.
Els regidors assistents que s´expressen a l´inici de l´acta, formen la majoria absoluta
dels Regidors electes, ja que essent aquests 11, n´han concorregut a la sessió la seva
totalitat amb la finalitat de celebrar sessió pública de constitució del nou Ajuntament de
conformitat amb el que disposa l´article 195 i següents de la Llei Orgànica 5/1985, de
19 de juny.

FORMACIÓ DE LA MESA
Declarada oberta la sessió per part de la Secretària-Interventora de la Corporació,
aquesta procedeix a la lectura de l´article 195 de la Llei Orgànica 5/1985 i,
seguidament crida els regidors electes de major i menor edat dels presents en l´acte
amb la finalitat de constituir la Mesa d´Edat, de la qual serà Secretari el que ho sigui de
la Corporació, segons estableix l´article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, quedant constituida la Mesa d´edat pel Sr. Enric Palau i Homs, regidor assistent
de major edat, com a President; Sr. Sergi Albrich i Viñas, regidor de menor edat i la
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària de la Corporació.
A continuació es procedeix pels membres de la Mesa d´Edat a la comprovació de les
credencials presentades.
Comprovades les credencials dels membres de la Meda d´Edat de conformitat amb
allò que disposa l´article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, modificat per Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març, en el moment de
la presa de possessió i per tal d´adquirir la plena condició del càrrec de regidor, els
candidats electes hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució, i per això
se´ls formula per part de la Secretària de la Corporació la següent pregunta als
membres de la Mesa d´Edat :

¿ Jureu o promoteu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució i l´Estatut
d´Autonomia de Catalunya ?
Contestant el Sr. Enric Palau i Homs : Sí ho prometo.
Contestant el Sr. Sergi Albrich i Viñas : Per imperatiu legal ho prometo.
Acte seguit es dona lectura per part de la Secretària dels noms i cognoms dels senyors
regidors electes que assisteixen a la sessió conforme les credencials presentades:
Nom i cognoms

Llista electoral

Sr. Ramon Roqué i Riu
Sra. Montserrat Tallant i Descamps
Sr. Jordi Caparrós I Marcé
Sra. Anna Ruano i Romero
Sra. Magda Manzanal i Sauret
Sra. Sílvia Carreira i Llenderrozas
Sr. Enric Palau i Homs
Sr. Raimon Traver i Burniol
Sra. Concepció Formatger i Marcer
Sr. Sergi Albrich i Viñas
Sra. Maria LLuïsa Pérez i Castro

PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
CiU
CiU
Esquerra -AM
Esquerra-AM

Seguidament el Sr. President convida als regidors electes a que expressin en aquest
acte si els afecta alguna causa d´incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la
seva proclamació, després de la qual cosa i obtingut com a resultat que als reunits no
els afecta cap causa d´incompatibilitat sobrevinguda, i tenint en compte que la
Secretària informa que els candidats electes, de conformitat amb allò que disposa
l´article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
han formulat declaració sobre causes de possible incompatibilitat, sobre els seus béns
i sobres qualsevol activitat que els proporcioni o pugui prorporcionar ingressos
econòmics, el President de la Mesa d´edat, Sr. Enric Palau i Homs DECLARA
CONSTITUÏDA LA MESA D´EDAT.
A continuació, al haver-se constituit la Corporació i per a prendre possessió dels seus
càrrecs, els senyors regidors, essent necessari donar compliment al Reial Decret
707/1979, de 5 d´abril, en relació amb l´article 108.8 LOREG, en el moment de la
presa de possessió i per tal d´adquirir la plena condició del càrrec de regidor, els
candidats electes hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució, per això per
part del Sr. President de la Mesa d´Edat es formula a cadascun dels candidats electes,
la següent pregunta:
¿ Jureu o promoteu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució i l´Estatut
d´Autonomia de Catalunya ?
Contestant el Sr. Ramon Roqué i Riu: Ho prometo.
Contestant la Sra. Montserrat Tallant i Descamps: Ho prometo.
Contestant el Sr. Jordi Caparrós i Marcé: Ho prometo.
Contestant la Sra. Anna Ruano i Romero: Sí, ho prometo.
Contestant la Sra. Magda Manzanal i Sauret: Sí, ho prometo.

Contestant la Sra. Sílvia Carreira i Llenderrozas: Sí, ho prometo.
Contestant el Sr. Raimon Traver i Burniol: Sí, ho prometo.
Contestant la Sra. Concepció Formatger i Marcer: Sí, ho prometo.
Contestant la Sra. Maria LLuïsa Pérez i Castro: Sí, ho prometo.
A mesura que els Regidors electes prenen possessió del seu càrrec, el vocal de la
mesa els hi fa entrega de la insígnia de l´Ajuntament.

ELECCIÓ DE L´ALCALDE
Seguidament la Secretària de la Corporació, per ordre del Sr. President de la Meda
d´Edat, procedeix a llegir les normes reguladores de l´elecció de l´Alcalde, contingudes
a l´article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny.
Els regidors que encapçalen les seves corresponents llistes, candidats pel càrrec
d´Alcalde són els següents :
Candidats

Llista electoral

Sr. Ramon Roqué i Riu
Sr. Raimon Traver I Burniol
Sr. Sergi Albrich i Viñas

PSC-PM
CiU
Esquerra-AM

Vots eleccions
1.100 vots
435 vots
369 vots

Els senyors regidors van essent cridats per la Mesa d´Edat dipositant el seu vot a la
urna preparada a tal efecte.
Acabada la votació, per la Mesa d´Edat es procedeix a l´escrutini que dóna el següent
resultat :

Número de vots
Vots vàlids
Vots en blanc
Vots nuls

En lletra

En número

Onze
Onze
Zero
Zero

11
11
0
0

Distribuint-se les paperetes vàlides de la següent forma :
Candidat

Vots obtinguts
En lletra

Sr. Ramon Roqué i Riu
Sr. Raimon Traver i Burniol
Sr. Sergi Albrich i Viñas

Set
Dos
Dos

En números
7
2
2

En conseqüènca, essent 11 el número de regidors i 6 la majoria absoluta legal, resulta
Alcalde electe de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, el Sr. Ramon Roqué i
Riu, i el President manifesta que queda proclamat Alcalde.
PRESA DE POSSESSIÓ
Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986,
de 18 d´abril, per part del Sr. President de la Mesa d´edat es formula al Sr. Ramon
Roqué i Riu la següent pregunta :

¿ Jureu o promoteu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d´ALCALDE-PRESIDENT de l´Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució i
l´Estatut d´Autonomia de Catalunya ?
Contestant el Sr. Ramon Roqué i Riu: Ho prometo.
El candidat, Sr. Ramon Roqué i Riu, proclamat Alcalde, manifesta l´acceptació del
càrrec i pren possessió del mateix passant a ocupar la Presidència, alhora que el
President de la Mesa d´Edat li fa entrega del bastó de l´Alcaldia.
Complert l´objecte de la convocatòria de la present sessió, el Sr. Alcalde pren la
paraula i manifesta que, tenint en compte que hi ha hagut dos candidats més, hi ha la
possibilitat de que si volen puguin pronunciar alguna paraula establint-se com criteri
per atorgar el torn de paraula el número de vots obtinguts en les eleccions, de major a
menor.
A tal efecte l´Alcalde, Sr. Ramon Roqué i Riu, cedeix el torn de paraula al Sr. Raimon
Traver i Burniol.
El Sr. Raimon Traver i Burniol felicita al senyor alcalde pel seu nou nomenament i
comenta de forma breu que esperen que l´àmplia majoria absoluta sigui pel bé del
poble i que governin per i amb tothom, amb consens i amb seny i per resoldre les
necessitats dels ciutadans i ciutadanes. Per part del grup de Convergència i Unió i com
a segona llista, faran una oposición constructiva però exigent, basant la seva política
en el seu programa electoral i als electors que els han donat confiança. Bona sort i bon
govern.
A continuació es cedeix el torn de paraula al Sr. Sergi Albrich i Viñas, el qual manifesta
el que es transcriu literalment a continuació:
“Avui, s’inicia una nova legislatura i estar novament present en aquesta taula continua
essent un orgull. És un orgull poder representar la veu d’una important part de la
població que ens ha fet confiança i és un orgull poder vetllar pels interessos del nostre
poble i treballar per un futur pròsper i òptim per la gent de Sant Joan.
Tot bon govern té, una bona oposició al darrere. L’oposició també desenvolupa un
paper importantíssim, per tal de fiscalitzar les polítiques que dugui a terme un
determinat equip de govern, perquè no s’adormi en el dia a dia, per fer noves
propostes, per pressionar i per fer seguiment dels projectes, a l’hora que es
imprescindible tenir una oposició seriosa per ser capaços d’avançar plegats en aquells
temes prioritaris i cabdals d’un municipi.
Als últims quatre anys, Esquerra Republicana de Sant Joan ha dut a terme una
oposició constructiva, donant suport a més del 80 % de les propostes plantejades per
part de l’equip de govern i, tant sols, s’ha mostrat radicalment en contra a
determinades iniciatives que, pel nostre entendre, poden malmetre el nostre entorn, o
en aquells projectes importants on no hi ha hagut un consens previ.
Així continuarem essent i la nostra prioritat serà el bé de Sant Joan i no els interessos
partidistes o personals. Esquerra prioritzarà el bé del nostre poble i s’allunyarà de la
mala praxis política que determinats grups a la oposició han dut a terme al llarg de
més de 30 anys de democràcia a casa nostra.

Nosaltres estarem al costat de l’equip de govern sempre que faci falta i els nostres
programes electorals coincideixin. Des d’aquí, alcalde, l’hi estenem la nostra mà a fi de
treballar colze amb colze i, per aquest fet, li demanem diàleg, transparència i sobretot
voluntat de consens amb les seves gestions. Vull recordar-li que som onze regidors els
que representem els interessos globals Sant Joan de les Abadesses, i no només set.
Crec que s’ha d’evitar l’arraconament dels regidors de l’oposició tal i com s’ha produït
al llarg de la legislatura que avui deixem enrere.
També, si se’m permet, vull posar-li deures. Projectes que, si ve té la voluntat de
desencallar-los, ens trobarà al seu costat. Als últims vuit anys s’han aconseguit fites
històriques en el camp educatiu, i ara cal continuar pressionant al Departament
d’Ensenyament per tal que el nou centre escolar sigui una realitat a finals d’aquesta
legislatura i, a l’hora, cal meditar i definir quins seran els usos definitius dels actuals
centre educatius, a fi de no minvar la vida social i comercial al centre de Sant Joan. A
la vegada, també s’haurà de vetllar per l’ampliació de la llar d’infants, que com hem dit
en reiterades vegades ratlla el seu límit de capacitat i, al ser un servei municipal, no
podem permetre’ns el luxe de deixar-ne infants fora.
També, cal definir quin serà l’espai que ocuparà la nova biblioteca municipal.
Equipament necessari i altament sol·licitat per la comunitat educativa. L’edifici Duran i
Reinalds podria ser un bon espai on albergar-hi la biblioteca i, per aquest fet, nosaltres
avui li fem aquesta proposta. Començar a treballar perquè aquesta legislatura
l’ajuntament n’hagi adquirir la propietat ola concessió. Haurem de treballar plegats per
buscar quina és la fórmula més idònia i viable. Perquè aquest edifici amb una gran
valor arquitectònic i també històric, es pugui rehabilitar, i els santjoanins i santjonines
en puguin fer ús en l’àmbit de la cultura.
L’hi vull recordar que tots els partits que es varen presentar a les eleccions municipals
portaven al seu programa electoral desencallar el sector de Llaudet. Ara toca que
aquesta proposta esdevingui una realitat i, per ser-ho s’haurà de treballar amb energia
a fi de fer arribar els serveis bàsics i tecnològics a l’indret i transformar el sector com a
un sector de desenvolupament econòmic i tecnològic comarcal, a fi de permetre el
futur desenvolupament econòmic, empresarial i industrial de Sant Joan.
Hem de prioritzar que la Generalitat, a través de l’empresa pública INCASOL, rehabiliti
l’antiga fàbrica Llaudet, perquè si puguin instal·lar empreses, ja sigui a través d’un
vivers d’empreses o bé, a través de llogar diferents espais. El desenvolupament
econòmic ha de ser una de les nostres prioritats, encara que sigui en detriment d’altres
projectes municipal. L’economia és el pal de paller del nostre municipi, per tal que la
gent continuï vivint a la nostre vila. Sense persones i sense reduir la pèrdua d’habitants
que de manera sagnant anem perdent anualment, no serviran de res la resta
d’equipaments i les grans obres.
En el marc de l’economia i l’habitatge, també hem d’avançar amb la construcció de
pisos de protecció oficial, de compra o de lloguer, per a joves i elaborar una borsa
d’habitatge jove per tal de fomentar l’ocupació de l’habitatge buit.
Estarem al seu costat en la busca de recursos per tal de revifar el paratge de Sant
Antoni com a catalitzador turístic. No podem deixarla fundació MAP sola, l’ajuntament
també si ha d’implicar en la recerca de recursos econòmics. Cal continuar apostant pel
turisme com una pota més de la nostre economia local.

També l’hi demanem que treballin per legalitzar la planta superior dela Fundació
Emma per tal de disminuir l’alta llista d’espera que actualment existeix de futurs
residents. Per nosaltres també és important continuar buscant recursos per seguir
desenvolupamentla VilaVella, o aconseguir més serveis pel consultori mèdic.
Malgrat l’ample majoria absoluta que té, a vegades rectificar és de savis, encara som a
temps de consensuar els tres grups municipals un Pla general adaptat a les
necessitats de Sant Joan. Si ara busques aquests consens i rectifiques l’honoraria com
alcalde.
Seran anys amb grans dificultats econòmiques, s’haurà d’aplicar una important política
de contenció. No podem permetre que augmenti l’endeutament de l’ajuntament de
Sant Joan, haurem de racionalitzar el màxim els recursos econòmics, i probablement
alentir en el temps algunes inversions. Reduir l’endeutament hauria de ser una de les
nostres prioritats.
Tampoc cal oblidar, la pressió fiscal actual sobre els nostres vilatans, és un moment
difícil per a moltes famílies, l’ajuntament n’ha de ser conscient i sensible. No podem
mantenir al topall màxim l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, ni tampoc
mantenir un IBI (impost de bens immobles) a un nivell tant alt i desfasat. Com ja hem
demanat en més d’una ocasió des del nostre grup, hem de demanar a l’oficina del
cadastre que actualitzi els preus a l’any 2011, no podem tenir les mateixes valoracions
econòmiques de quan hi havia la bombolla immobiliària. I la revisió de preus s’ha de
fer de manera immediata, no sis mesos abans de les eleccions.
Cal que tots siguem capaços de treballar plegats, en aquelles temes que actualment
són la preocupació real de la gent, per buscar solucions a les seves dificultats. Només
així serem capaços de generar confiança i optimisme, que en aquests moments al
nostre municipi ni cal molta, sobretot en l’àmbit econòmic.
Per acabar, vull desitjar sort tant a alcalde, com a la resta del nou equip de govern,
atès que la seva sort va lligada a la sort del futur del nostre municipi. Esperem que les
coses els hi vagin bé i, sobretot, que tinguin molts encerts. Dir-los que en tot allò que
representi treballar per Sant Joan ens hi trobaran, ens agradaria ser-hi i, si de
nosaltres depèn, hi serem”.
Finalment pren la paraula l´alcalde-president, Sr. Ramon Roqué i Riu, el qual
manifesta literalment el següent:
“ És un honor per a mi dirigir-me al poble de Sant Joan de les Abadesses, per segona
vegada, com a Alcalde recent escollit. Assumeixo de nou, una responsabilitat que va
més enllà del compromís i la voluntat de treballar pel nostre poble, ja que suposa la
representativitat de totes i cada una de les persones del nostre municipi, de les seves
voluntats, necessitats i il·lusions.
El 22 de maig els veïns i veïnes de Sant Joan van ser convocats a les urnes per a
escollir a les persones que els representaran a l’Ajuntament durant els propers 4 anys.
D’aquesta contesa electoral en va sortir la representació democràtica que avui
constituïm, i la majoria que conformarà el nou govern municipal i que tindrà la
responsabilitat de governar i fer-ho segons les expectatives i compromisos adquirits
amb el nostre poble.
Homes i dones, que amb vocació de servei públic, han decidit presentar-se a les
eleccions municipals, i fer-ho en un moment en que la política en general, els polítics i

la feina que aquests fan, està sent permanentment qüestionada, i menystinguda. Però
és precisament des de la política municipal i a través d’aquells que hi estem implicats,
que hem de treballar per recuperar els valors democràtics i la confiança perduda de la
gent envers la classe política.
I com deia al principi, hem revalidat la confiança de la gent de Sant Joan per seguir
treballant en un model de poble que varem definir ara fa quatre anys i que hem
desenvolupat poc a poc, pedra a pedra, projecte a projecte, assentant les bases del
futur del nostre municipi, treballant al dia a dia perquè Sant Joan esdevingui un poble
per viure i conviure, desenvolupant nous sectors econòmics a través de posar en valor
la nostra història, cultura i tradicions, atenent a les persones i oferint uns serveis de
qualitat, creant nous i moderns equipaments públics, reformant i millorant els
equipaments existents, fent de l’educació a les escoles la nostra prioritat, i sobretot i
per sobre de tot treballant amb diàleg i bon tarannà amb l’objectiu principal de millorar
les condicions de vida de la gent del nostre poble.
A partir d’avui, comencem una nova etapa a l’Ajuntament del nostre municipi
caracteritzada principalment per la situació econòmica i financera del nostre país, que
en bona mesura també ens afecta als Santjonins i Santjonines. No és un situació per
lamentar sinó per fer-hi front, per lluitar-hi més que mai, també des de Sant Joan.
Per tant, els reptes d’aquesta legislatura són importants i es centraran d’una manera
seriosa i austera, per impulsar la creació de nous llocs de treball, per generar riquesa
a través de la implantació de noves empreses al nostre municipi, per vetllar la
construcció d’equipaments claus i estratègics com és la construcció del nou Centre de
Salut o la construcció del futur edifici per l’institut – escola, per treballar en diversificar
l’economia del poble i en recuperar definitivament, a través de millores importants, el
dinamisme social i econòmic que es mereix i li pertoca a la Vila Vella.
Aquests i altres reptes ben definits seran, un a un, el nostre full de ruta.
Com veieu, és molta la responsabilitat que avui adquirim davant el poble i la gent de
Sant Joan de les Abadesses, però ho fem tal i com varem dir en el nostre programa
electoral, amb un grup de persones de diferents professions i àmbits, disposats a
aportar el millor de cadascú per al nostre poble.
Tenint en compte també, que hi ha altres opcions polítiques amb representació a
l’Ajuntament en les que ens comprometem a mantenir un tracte de cordialitat i una
actitud de col·laboració en tots aquells temes que poden ser consensuats i compartits.
Finalment, deixeu-me que expressi la meva satisfacció per aquesta reelecció, i el meu
agraïment a totes les persones que m’han fet costat aquests darrers anys com Alcalde.
Especialment als regidors i regidores que han estat en tot moment treballant al meu
costat defensant els interessos generals del nostre poble i de la nostra gent.
També un agraïment especial a totes les persones que amb el seu vot ens van fer
confiança el 22 de maig, i que ens ha permès millorar els resultats aconseguits l’any
2007 i, per tant, revalidar una majoria suficientment amplia per poder continuar
treballant en la línia que ho veníem fent pel nostre municipi.
També vull tenir unes paraules d’agraïment pels regidors sortints i alguns d’ells
companys de files, pel seu compromís durant aquests darrers anys, per les hores
esmerçades en la millora del nostre poble, i sobretot per haver dedicat una parcel·la
del seu temps a compartir amb tots nosaltres. Sens dubte els trobarem a faltar a
l’Ajuntament.

Moltes gràcies a tots els regidors i regidores, veïns i veïnes que ens acompanyeu en el
dia d’avui, gràcies per la vostra atenció i interès”.
Seguidament l´Alcalde aixexa la sessió, essent les 12:25 hores, de tot lo qual, com a
secretària en dóno fe.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
Alcalde-President

