ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
25/03/2011

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA

Identificació de la sessió:
Legislatura: 2007-2011
Sessió número: PLE AJUNTAMENT 2011/34
Caràcter: Ordinari
Lloc: Sala de plens
Hora: 21:00
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
Sr. Eudald Costa i Pérez, regidor
Sra. Lídia Folgueiras i Folguerias, regidora
Sr. Jordi Terrades i Burniol, regidor
Sr. Joan Àlvarez i Pujol, regidor
Sr. Sergi Albrich i Viñas, regidor
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 DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PEL PLE
DE L´AJUNTAMENT EN DATA 28 DE GENER DE 2011 I 1 DE MARÇ DE
2011.
2. APROVACIÓ BASES PER A L´ADJUDICACIÓ DE 16 HABITATGES AMB
PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER A L´IMMOBLE DE LA
COLÒNIA ESPONA.
3. APROVACIÓ ACORD IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER LES OBRES DE TRACTAMENT DELS CARRERS DE LA
VILA VELLA - CENTRE HISTÒRIC, FASE 3.2, CARRERS PERE ROCA,
ABAT DE VILLALBA, NOBLE GIRONELLA, PARASSOLS I PI, PLAÇA ABAT
DE VILLALBA I ERA DE´N SERRALTA.
4. APROVACIÓ ACORD IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER LES OBRES DE TRACTAMENT DELS CARRERS DE LA
VILA VELLA - CENTRE HISTÒRIC, FASE 3.4, CARRERS FERRER I OLZINA,
MESTRE NUNÓ I PERE PORTUSSA (B).
5. APROVACIÓ ANUL.LACIÓ DRETS RECONEGUTS PENDENTS DE
COBRAR I OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAR D'EXERCICIS TANCATS
I DE L'EXERCICI 2010.
6. APROVACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES.

7. APROVACIÓ DECLARACIÓ OBRES D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT
MUNICIPAL PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA TORRE DE
TELECOMUNICACIONS AL PARATGE DE SANT ANTONI
8. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17,
REGULADORA DE LA TAXA PER L´OCUPACIÓ DE TERRENYS D´ÚS
PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.
9. APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
D´INTERIOR I L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES PER
TAL DE FIXAR MITJANS ELECTRÒNICS COM A PREFERENTS EN LES
COMUNICACIONS CECAT-ENS LOCALS.
10. APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI
RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT, LA PARRÒQUIA DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES-ENTITAT PARROQUIAL JUNTA DEL MONESTIR I
L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES, PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE TERRA DE COMTES I ABATS.
11. RATIFICACIÓ DECRET D´ALCALDIA NÚMERO 121 DE DATA 29/12/2010,
D´APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D´ADEQUACIÓ DE LA IL.LUMINACIÓ
EXTERIOR EXISTENT DEL MUNICIPI DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES.
12. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L´AJUNTAMENT I DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM LLAR D´INFANTS EL
MOLÍ PETIT, CORRESPONENT A L´EXERCICI DE 2010.
13. DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA.
14. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
15. TORN OBERT DE PARAULA.

S’obre la sessió per la Presidència a les 21:00 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 LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PEL PLE
DE L´AJUNTAMENT EN DATA 28 DE GENER DE 2011 I 1 DE MARÇ DE
2011.
Sotmeses les actes de les sessions celebrades en data 28 de gener i 1 de març de
2011 a consideració dels membres del Plenari Municipal presents a la sessió,
aquestes s´aproven per unanimitat.
2. APROVACIÓ BASES PER A L´ADJUDICACIÓ DE 16 HABITATGES AMB
PROTECCIÓ OFICIAL EN RÈGIM DE LLOGUER A L´IMMOBLE DE LA
COLÒNIA ESPONA.
“Atesa la voluntat d´obrir una convocatòria pública per a l´adjudicació de 16 habitatges
amb protecció pública en règim de lloguer a l´immoble de la Colònia Espona,
mitjançant sorteig públic.

Atesa la necessitat de disposar d´unes bases per a l´adjudicació de 16 habitatges amb
protecció oficial en règim de lloguer a l´immoble de la Colònia Espona
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR les bases per a l´adjudicació de 16 habitatges amb protecció
oficial en règim de lloguer a l´immoble de la Colònia Espona, en els termes que
consten a l´expedient.
SEGON.- Es donarà publicitat a aquests bases en forma de convocatòria per mitjà
d’anuncis a la premsa i ràdio d’àmbit local i comarcal. Les bases i barems estaran a
disposició dels interessats a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i a la web
www.santjoandelesabadesses.cat”.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’aprovar les bases per a l’adjudicació dels 25
habitatges de l’edifici de la Colònia Espona dels quals només 16 sortiran a concurs.
Assenyala també que hi ha tres tipologies d’habitatges: 2 de semi-adaptats, 2 de dos
habitacions i 12 per a persones de més de 65 anys. Explica breument el procés que
les persones interessades hauran de seguir per sol.licitar un d’aquests habitatges i
dels requisits per accedir als habitatges semi-adaptats. Així mateix informa que si els
habitatges no s’adjudiquen en la seva totalitat, es tornarà a fer un procés d’adjudicació
per persones majors de 60 anys.
El regidor Sr. Raimon Traver dóna compte del seu suport a la proposta però assenyala
que els hagués agradat algun espai destinat a jovent i també veuen que s’han
incrementat els preus que en un principi s’havia parlat.
El Sr. Alcalde li dóna la raó i també explica que a més hi ha les despeses de la pròpia
comunitat i la suma dels dos, s’encareix, tot i que els preus són assequibles i que es
marquen en el Pla d’Habitatge per als habitatges protegits. Explica que el preu va en
funció dels metres. El Sr. Alcalde ressalta la importància de la promoció en moment
de crisi i de dificultats en trobar feina.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, també explica que donaran suport a la proposta i celebren
que finalment l’equip de govern hagi decidit destinar els habitatges a persones majors
de 65 anys, la qual cosa a principis de legislatura no es veia prou clar. Des del seu
grup municipal demanen es tingui en compte la proximitat de la Fundació Emma per
poder donar servei a les famílies i/o persones que se’ls adjudiqui els habitatges.
Comenta que ara el que s’ha de fer és buscar el lloc idoni per a pisos per a joves ja
que a l’actualitat n’hi ha mancança.
El Sr. Alcalde assenyalada que des de l’aprovació del POUM, ja hi ha terreny en
disposició de fer-ne tot i que tant per part de ‘ajuntament com per part d’empreses, és
un moment difícil per tirar una promoció endavant.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els membres assistents.
3. APROVACIÓ ACORD IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER LES OBRES DE TRACTAMENT DELS CARRERS DE LA
VILA VELLA - CENTRE HISTÒRIC, FASE 3.2, CARRERS PERE ROCA,
ABAT DE VILLALBA, NOBLE GIRONELLA, PARASSOLS I PI, PLAÇA
ABAT DE VILLALBA I ERA DE´N SERRALTA.

“ Incoat I'expedient per part d'aquest Ajuntament per a la imposició i ordenació de
contribucions especials per les obres de Tractament dels Carrers de la Vila Vella –
Centre Històric, Fase 3.2, i vistos els informes emesos pel Servei Tècnic Municipal i
per la Secretaria-Interventora d'aquesta Corporació.
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l' adopció deis següents ACORDS:
PRIMER.- La imposició de contribucions especials per al finançament de les obres de
Tractament dels Carrers de la Vila Vella – Centre Històric, Fase 3.2, el fet imposable
de la qual esta constituït per I'obtenció d'un benefici o augment de valor deis béns
afectes a la realització de I'obra esmentada.
SEGON.- Procedir a la determinació i ordenació del tribut concret d'acord amb el
següent:
- El cost previst de I'obra es fixa en 449.956,04 euros i el cost suportat per l'Ajuntament
en 44.192,47 euros.
- Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 21.355,97 euros, equivalent al
48,32% del cost suportat. El cost total pressupostat de I'obra tindrà caràcter de mera
previsió. Si el cost real fos major o menor que el previst, s'utilitzarà el cost previst als
efectes del càlcul de les quotes corresponents.
- Aplicar conjuntament com a mòduls de repartiment:
1. Metres lineals de façana de I'immoble: 33,3%.
2. Superfície: 33,3%.
3. Volum edificable de I'immoble: 33,3%.
TERCER.- Aprovar la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització
de l'obra i establir la quantitat que aquests hauran d'abonar a aquesta Entitat, que
apareix a I'expedient com a Annexos 1.
QUART.- Exposar i publicar l'Acord provisional íntegre al tauler d'anuncis de I'Entitat ial
Butlletí Oficial de la Província, durant trenta dies com a mínim, dins dels quals els
interessats podran examinar I'expedient i presentar les reclamacions que creguin
oportunes.
Durant aquest període els propietaris o titulars afectats es podran constituir en
Associació administrativa de contribuents, segons el que es disposa a I'article 36.2 del
TRLHL”.
El Sr. Alcalde explica breument la proposta i que fa referència una de les fases que
s’està executant a l’actualitat i que s’està seguint el Pla Director de la Vila Vella.
El regidor Sr. Joan Àlvarez, explica que s’abstindran en la votació i recorda al Sr.
Alcade que quan ell estava a l’oposició, criticava la imposició de les contribucions
especials que ells aplicaven.
El Sr. Alcalde també li recorda que el percentatge de contribucions especials que ells
aplicaven eren d’un 30%, percentatge molt llunyà del que ara es proposa aplicar.
El Sr. Àlvarez li replica dient que hi ha les subvencions del Pla d’Obres i de Llei de
Barris però que si no hi haguessin set, haurien d’haver pagat un percentatge molt més
elevat que el que ells havien aplicat.

El Sr. Alcalde li fa la reflexió que si no hi ha prou finançament, moltes vegades, és
millor no fer les obres per no fer pagar excessivament als veïns.
El regidor Sr. Raimon Traver explica el seu vot d’abstenció ja que ells sempre han
manifestat la seva disconformitat amb l’aplicació de contribucions especials.
La proposta és aprovada amb 6 vots del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya i 3 d’abstenció dels grup municipal d’Esquerra Repubicana de Catalunya i 2
del grup municipal de Convergència i Unió.
4. APROVACIÓ ACORD IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER LES OBRES DE TRACTAMENT DELS CARRERS DE LA
VILA VELLA - CENTRE HISTÒRIC, FASE 3.4, CARRERS FERRER I
OLZINA, MESTRE NUNÓ I PERE PORTUSSA (B).
“ Incoat I'expedient per part d'aquest Ajuntament per a la imposició i ordenació de
contribucions especials per les obres de Tractament dels Carrers de la Vila Vella –
Centre Històric, Fase 3.4, i vistos els informes emesos pel Servei Tècnic Municipal i
per la Secretaria-Interventora d'aquesta Corporació.
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l' adopció deis següents ACORDS:
PRIMER.- La imposició de contribucions especials per al finançament de les obres de
Tractament dels Carrers de la Vila Vella – Centre Històric, Fase 3.4, el fet imposable
de la qual esta constituït per I'obtenció d'un benefici o augment de valor deis béns
afectes a la realització de I'obra esmentada.
SEGON.- Procedir a la determinació i ordenació del tribut concret d'acord amb el
següent:
- El cost previst de I'obra es fixa en 224.200,00 euros i el cost suportat per l'Ajuntament
en 59.417,87 euros.
- Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 11.210,00 euros, equivalent al
19,84% del cost suportat. El cost total pressupostat de I'obra tindrà caràcter de mera
previsió. Si el cost real fos major o menor que el previst, s'utilitzarà el cost previst als
efectes del càlcul de les quotes corresponents.
- Aplicar conjuntament com a mòduls de repartiment:
1. Metres lineals de façana de I'immoble: 33,3%.
2. Superfície: 33,3%.
3. Volum edificable de I'immoble: 33,3%.
TERCER.- Aprovar la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització
de l'obra i establir la quantitat que aquests hauran d'abonar a aquesta Entitat, que
apareix a I'expedient com a Annexos 1.
QUART.- Exposar i publicar l'Acord provisional íntegre al tauler d'anuncis de I'Entitat ial
Butlletí Oficial de la Província, durant trenta dies com a mínim, dins dels quals els
interessats podran examinar I'expedient i presentar les reclamacions que creguin
oportunes.

Durant aquest període els propietaris o titulars afectats es podran constituir en
Associació administrativa de contribuents, segons el que es disposa a I'article 36.2 del
TRLHL”.
El Sr. Alcalde fa un repàs breu del contingt del punt de l’ordre del dia.
La proposta és aprovada amb 6 vots del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya i 3 d’abstenció dels grup municipal d’Esquerra Repubicana de Catalunya i 2
del grup municipal de Convergència i Unió.
5. RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA NÚM. 129, DE DATA 31 DE DESEMBRE
DE 2010, D'ANUL.LACIÓ DE DRETS I OBLIGACIONS D'EXERCICIS
TANCATS I DE L'EXERCICI 2010.
Vist el Decret d’Alcaldia número 129, de data 31 de desembre de 2010, el qual es
transcriu literalment a continuació:
“DECRET D’ALCALDIA
Vist l’informe de la Intervenció d’aquest Ajuntament i, que figura en l’expedient.
Atès que en el mateix es proposa l’anul.lació de diferents drets i obligacions d’exercicis
tancats i de l’exercici 2010 com a conseqüència d’haver-se detectat diferents errors
materials, aritmètics i de fet i, també, per la necessitat de depurar, tot i el temps
transcorregut, aquells drets reconeguts pendents de cobrar i obligacions reconegudes
pendents de pagar, que per circumstàncies alienes a l’Ajuntament encara figuren com
a pendents.
HE RESOLT :
PRIMER.- Anul.lar dels diferents estats comptables de l’Ajuntament els drets pendents
de cobrar d’exercicis tancats i de l’exercici 2010 que es relacionen a l’expedient, per un
import total de 273.751,85 euros.
SEGON.- Anul.lar dels diferents estats comptables de l’Ajuntament les obligacions
pendents de pagar d’exercicis tancats que es relacionen a l’expedient, per un import
total de 81.415,42 euros.
TERCER.- Ratificar la present resolució al Plenari Municipal, en la propera sessió que
celebri.
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia número 129, de data 31 de desembre de
2010, i APROVAR l’anul.lació dels diferents estats comptables de l’Ajuntament els
drets pendents de cobrar d’exercicis tancats i de l’exercici 2010 que es relacionen a
l’expedient, per un import total de 273.751,85 euros, i l’anul.lació dels diferents estats
comptables de l’Ajuntament les obligacions pendents de pagar d’exercicis tancats que
es relacionen a l’expedient, per un import total de 81.415,42 euros.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a l’àrea de comptabilitat d’aquest Ajuntament
a fi i efectes oportuns”.

El Sr. Alcalde explica que el present punt de l’ordre del dia és per tal de depurar la
comptabilitat de l’ajuntament, reconeguent els drets i obligacions que no es produiran i
que prop de 100.000€ són de les contribucions especials del carrer Ramon d’Urg, que
no es podran cobrar per una sentència judicial.
La proposta és aprovada amb 6 vots del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya i 2 del grup municipal de Convergència i Unió.i 3 d’abstenció dels grup
municipal d’Esquerra Repubicana de Catalunya
6. APROVACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES.
El Sr. Alcalde explica que a petició dels treballadors de l’Ajuntament aquest punt
s´hauria de deixar pendent sobre la taula.
Els regidors Joan Àlvarez i Raimon Traver posen de manifest que tot just abans
d’entrar al Ple s’han assabentat de la retirada del punt de l’ordre del dia. El Sr. Àlvarez
vol deixar clar que no hi ha hagut desacord polític en aquest punt i que han intentat n
posar pals a les rodes i que han estat disposats a col.laborar i que per part d’ells no hi
ha cap inconvenient.
El Sr. Alcalde li reconeix que és cert que no hi ha cap inconvenient i corregeix que no
és per part dels treballador sinó que és un acord de l’equip de govern.
Aquest punt de l´ordre del dia es deixa damunt la taula.
7. APROVACIÓ DECLARACIÓ OBRES D'ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT
MUNICIPAL PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UNA TORRE DE
TELECOMUNICACIONS AL PARATGE DE SANT ANTONI
“ Atesa la sol.licitud de llicència d’obres formulada pel Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació per a la construcció d’un centre de telecomunicacions al
Paratge de Sant Antoni.
Vista la llicència concedida per l’Ajuntament per acord de la Junta de Govern Local de
data 3 de gener de 2011, mitjançant el qual s’aprova atorgar llicència municipal
d’obres.
Vista la instància presentada pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació amb data de registre d’entrada 1 de març de 2011 i número 366,
mitjançant la qual sol.licita que es faci la declaració d’obra d’interès o utilitat municipal
de l’esmentada obra.
Atès el que estableix l’article 5.2 de l’Ordenança Fiscal número 4, reguladora de
l’Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, el qual determina que podran
gaudir d’una bonificació del 50% de les construccions, instal.lacions i obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, historicoartístiques o de foment de l’ocupació, corresponen al Plenari
Municipal adoptar aquesta declaració prèvia sol.licitud de l’interessat.
Atès que l’obra que ens ocupa hi concorren circumstàncies socials que habiliten la
declaració d’especial interès.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l’adopció dels següents

ACORDS:
PRIMER.- DECLARAR les obres de construcció del centre de telecomunicacions al
Paratge de Sant Antoni, com a obra especial d’interès o utilitat municipal, de
conformitat amb el que estableix l’article 5.2 de l’Ordenança Fiscal número 4,
reguladora de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i obres.
SEGON.- CONCEDIR al Centre de telecomunicacions i Tecnologies de la Informació,
una bonificació de 50% de l’import de la llicència municipal atorgada mitjançant acord
adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 3 de gener de 2011.
TERCER.- COMUNICAR el present acord al Servei Català de la Salut a fi i efecte
oportú”.
El Sr. Alcalde fa un breu resum de l’obra que es realitzarà.
La proposta és provada per unanimitat de tots els assistents.
8. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17,
REGULADORA DE LA TAXA PER L´OCUPACIÓ DE TERRENYS D´ÚS
PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA.
“ Vista la necessitat de modificar l´ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa
per l´ocupació de terrenys d´ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, amb
la finalitat de preveure també, l´ocupació dels terrenys d´ús públic amb finalitat
lucrativa mitjançant tarimes, para-sols, tendals i altres elements auxiliars de terrasses
de bars, cafeteries i/o restaurants.
Atès que es proposa modificar el títol de l´esmentada ordenança, per tal que aquesta
passi a denominar-se:
“ Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per l´ocupació de terrenys d´ús
públic amb taules, cadires, tarimes, para-sols, tendals i elements auxiliars de terrasses
de bars, cafeteris i/o restaurants, amb finalitat lucrativa “.
Atès que per altra banda, es proposa modificar el redactat de l´article 1 de l´esmentada
ordenança per tal que aquest quedi redactat de la forma que es transcriu a
continuació:
“Article 1r. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 58 i 20.3.l de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15
a 19 d’aquest text legal, aquest ajuntament estableix la taxa per l’ocupació de terrenys
d’ús públic amb taules, cadires, tarimes, para-sols, tendals i elements auxiliars de
terrasses de bars, terrasses i/o restaurants amb finalitat lucrativa que es regirà per la
present Ordenança fiscal “.
També es proposa modificar el redactat de l´article 2, de forma que aquest quedi
redactat tal i com es transcriu a continuació:
“Article 2n. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local
que té lloc mitjançant l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires tarimes,

para-sols, tendals i elements auxiliars de terrasses de bar, terrasses i/o restaurants
amb finalitat lucrativa, en els supòsits previstos a l’article 3 d’aquesta Ordenança “.
I finalment es proposa modificar el redactat de l´article 5.2, per tal que aquest quedi
redactat de la forma següent:
“2.- Únicament s´autoritzaran per a l´ocupació de via pública:
- les taules i les cadires blanques o d´acabat inoxidable o de fusta natural, quedant
totalment prohibit ocupar via pública amb taules i cadires amb propaganda comercial
de qualsevol tipus. Les taules i les cadires s´han de retirar de la via pública cada dia en
el moment del tancament de l´establiment o bé, quan no siguin utilitzades per part
d´aquest.
- els para-sols només s´autoritzaran els que siguin d´un sol color i preferiblement
hauran de ser de color cru o granat (vermell fosc) i sense propaganda comercial de
cap tipus. Per a la col.locació d´un para-sols de quasevol altre color, l´Ajuntament ho
haurà d´autoritzar prèvia de forma expressa.
- els tendals només es podran col.locar a la façana de l’edifici, sense tornapuntes i
només amb braços extensibles. Els colors preferiblement hauran de ser cru o granat
(vermell fosc) a l’igual que els para-sols. Per a la col.locació d´un tendal de quasevol
altre color, l´Ajuntament ho haurà d´autoritzar prèvia de forma expressa. Les mides
dels tendals seran de l’amplada necessària per a la terrassa i la seva fondària no
podrà sobrepassar l’amplada de la plaça d’aparcament de vehicles. Pel que fa a
l’alçada, la part més baixa del tendal, com a mínim haurà de fer 2,20 mts de des del
terra de la terrassa, amb tarima o sense. No es podran col·locar en cap cas en edificis
catalogats pel POUM. Queda prohibida la propaganda comercial de qualsevol tipus als
tendals, amb excepció del nom de l´establiment.
- les tarimes hauran de ser de fusta tractada i les seves dimensions podran ser
d’amplada necessària per a encabir-i les taules adjudicades però no podran
sobrepassar en cap cas la fondària que ocupa una plaça d’aparcament de vehicles.
Els acabats i entregues a les voreres podran ser metàl.lics i l’alçada de la tarima no
superarà els 18 cms. d’alçada. Les tarimes s´hauran de retirar de la via pública
sempre que no siguin utilitzades d´una forma continuada per part del bar, cafeteria o
restaurant ( exemple: vacances, tancaments temporals de l´establiment, etc )
- les terrasses de bar no es podran cobrir ni tancar lateralment amb elements que
precisin algun tipus d’estructura per suportar els tendals o tarimes.
- es podran col.locar jardineres per tal de delimitar les terrasses amb tarima o no. Les
jardineres hauran de ser plantades amb plantes o arbustos naturals i la seva alçada
màxima no podrà superar els 1,20 mts des del terra de la terrassa.. En cas d’una
terrassa amb tarima les jardineres es col.locaran sobre aquesta i no sobre la calçada
sempre i quan la tarima esgoti la fondària permesa. En cas que no l’esgoti es podrà
col.locar fins a no sobrepassar aquesta fondaria.
- es podran col.locar estufes exteriors verticals, dins l’àmbit de la terrassa amb les
mateixes condicions que les jardineres.
- només es podrà il.luminar la terrassa sempre que no suposi estendre cablejats al
terra entre el local i la terrassa”.

Atès el que estableixen els articles 15 a 19 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.
És pel que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de l´ordenança fiscal número 17,
reguladora de la taxa per l´ocupació de terrenys d´ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa, en els termes exposats 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 l´ordenança entrarà en vigor una vegada
efectuada la seva publicació íntegra en el BOP”.
El Sr. Alcalde explica que aquesta ordenança es proposa modificar a petició del sector
ja que arrel de la Llei Antitabac, han sorgit altres necessitats i per tant ara es regulen
de nou, com per exemple les tarimes, ampliació del termini d’instal.lació de les
terrasses, etc.
El Sr. Raimon Traver explica el seu vot negatiu en aquest punt, ja que entenen que no
queda ben resolt i que tampoc compta amb el vist i plau de tot el sector i que pot ser
de difícil compliment.
El Sr. Alcalde Acalde explica que va haver una reunió informativa i que va venir qui va
voler i que en cap cas, cap de les persones assistents a la reunió, va demanar que
l’ordenança no fos aprovada avui. Creu també que si no funciona es pot tornar a
modificar, recorda que precisament aquesta és una ordenança que ja s’ha modificat en
altres ocasions i que precisament el que es fa és adaptar-la a les necessitats del
oment i del sector.
El regidor Sr. Sergi Albrich també posa de manifest que el seu vot serà negatiu atès
que també creuen que és un document poc consensuat amb el sector. Així mateix
explica que fa un parell de dies varen entregar unes propostes per tal de consensuar
un millor document i no s’han tingut en compte.
La proposta és aprovada amb 6 vots del grup municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya i 2 de negatius del grup municipal de Convergència i Unió.i 3 negatius del
grup municipal d’Esquerra Repubicana de Catalunya
9. APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
D´INTERIOR I L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES PER
TAL DE FIXAR MITJANS ELECTRÒNICS COM A PREFERENTS EN LES
COMUNICACIONS CECAT-ENS LOCALS.
“ Atès que mitjançant el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) del
Departament d´Interior de la Generalitat de Catalunya, es notifica l´activació i
desactivació dels plans d´emergència especial i del Pla d´emergència territorial de
Catalunya als organismes que aquests documents prevegin, així com també es facilita
informació a les autoritats i als grups actuants i entitats que gestionen l´emergència.

Atès que de conformitat amb el que estableix l´article 48 de la Llei de protecció civil
(Llei 4/1997, de 20 de maig), l´alcalde és l´autoritat superior de protecció civil en
l´àmbit municipal.
Atès que de conformitat amb el que estableix l´article 27.7 de la Llei 11/2007, de 22 de
juny, d´accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, les administracions
públiques han d´utilitzar preferentment mitjans electrònics en les seves comunicacions
amb altres administracions públiques. Les condicions que han de regir aquestes
comunicacions les han de determinar entre les administracions públiques participants.
Atès que és voluntat d´ambdues parts mitjançant el present conveni, d´establir com a
mitjà preferent de comunicació entre ambdues, el mitjà electrònic.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el conveni de col.laboració entre el Departament d´Interior i
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per tal de fixar mitjans electrònics com a
preferents en les comunicacions CECAT – Ens locals, en els termes que conta a
l´expedient.
SEGON.- Establir com adreces de correu electrònic per a rebre les esmentades
comunicacions les següents:
ajuntament@santjoandelesabadesses.com
policialocal@santjoandelesabadesses.com
TERCER.- FACULTAR a l´alcalde-president, tan àmpliament com en dret fora
menester, per a la signatura de tots els documents necessaris per a l´efectivitat del
present acord”.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents.
10. APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI
RIPOLLÈS DESENVOLUPAMENT, LA PARRÒQUIA DE SANT JOAN DE
LES ABADESSES-ENTITAT PARROQUIAL JUNTA DEL MONESTIR I
L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES, PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE TERRA DE COMTES I ABATS.
“ Atès que en data 17 de desembre de 2008 es va signar un Protocol de col.laboració
entre el Bisbat de Vic, l´Ajuntament de Ripoll, l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses, l´Ajuntament de Gombrèn i el Consorci Ripollès Desenvolupament per
portar a terme el projecte Terra de Comtes i Abats, on diu que, entre els recursos
puntuals del Pla de Dinamització del Producte Turístic Terra de Comtes i Abats hi ha el
Conjunt Monàstic de Sant Joan de les Abadesses.
Atesa la necessitat de posar més valor en aquest conjunt monumental mitjançant la
difusió i conservació de la riquesa patrimonial i de la seva importància històrica en els
orígens de Catalunya i Europa.
Atès el Consorci Ripollès Desenvolupament, la Parròquia de Sant Joan de les
Abadssses-Entitat Parroquial Junta del Monestir i l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses, mostren la seva voluntat de millorar tots aquests aspectes que
contribueixin a la major atenció dels visitants, tan del Monestir de Sant Joan de les
Abadesses com d´altres punts vinculats al Producte Turístic Terra de Comtes i Abats.

Atès que totes les parts mantenen la total independència respecte els seus respectius
àmbits d´actuació, essent el present conveni una col.laboració per a potenciar la
dinamització cultural, artística i espirituals del monestir de Sant Joan de les
Abadesses.
Vista la proposta de conveni de col.laboració que figura a l´expedient.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el conveni de col.laboració entre el Consorci Ripollès
Desenvolupament, la Parròquia de Sant Joan de les Abadesses-Entitat Parroquial
Junta del Monestir i l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, per al
desenvolupament del Projecte Terra de Comtes i Abat, en els termes que conta a
l´expedient.
SEGON.- FACULTAR a l´alcalde-president, tan àmpliament com en dret fora
menester, per a la signatura de tots els documents necessaris per a l´efectivitat del
present acord.
TERCER. COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes
oportuns”.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula a la regidora de cultura.
La regidora Sra. Montserrat Tallant, explica que es tracta d’un conveni de col.laboració
entre la Junta del Monestir, Terra de Comtes i Abats i l’Ajuntament amb l’objectiu
d’intervenir en la difusió i comunicació de la riquesa patrimonial i espiritual del Ripollès
i millorar la seva imatge. Explica les actuacions que es duran a terme, ressaltant una
edició del llibre sobre el monestir de Sant Joan actualitzant el llibre del Sr. Junyent, un
fulletó per seguir la visita, edició de quaderns didàctic per a totes edats escolars, un
audiovisual sobre el monestir i acabant per una formació dels guies. Explica que la
inversió a realitzar és de 150.000 € i que ho finançarà el Consorci i l’Ajuntament i
aquest pagarà el 33% i que no és una aportació extraordinària sinó que forma part de
tot el paquet de Terra de Comtes i Abats. Destaca també un altre punt i és que un cop
Terra de Comtes i Abats estigui implantat a tot el Ripollès, es farà una entrada
conjunta que permetrà visitar-ho tot.
El regidor Sr. Joan Àlvarez veuen bé el projecte i fa la reflexió sobre l’esforç que haurà
de fer l’ajuntament en aconseguir subvencions si ha de pagar 50.000 €, ja que és una
quantitat important.
El Sr. Alcadlde remarca que els 50.000 € ja estan inclosos en el projecte ja que formen
part de l’aportació que l’ajuntament fa a Terra de Comtes i que l’habitalitat ha estat en
que aquesta acció hagi estat a Sant Joan i per Sant Joan.
El regidor Sr. Raimon Traver, posa de manifesta la seva conformitat amb la proposta.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els membres assistents.
11. RATIFICACIÓ DECRET D´ALCALDIA NÚMERO 121 DE DATA 29/12/2010,
D´APROVACIÓ DEL PLA MUNICIPAL D´ADEQUACIÓ DE LA
IL.LUMINACIÓ EXTERIOR EXISTENT DEL MUNICIPI DE SANT JOAN DE
LES ABADESSES.

“Vist el decret número 121, de data 29/12/2010 mitjançant el qual s´aprova el
document del Pla Municipal d´adequació de la il.luminació exterior existent del municipi
de Sant Joan de les Abadesses, per tal de donar compliment al que estableix l´article
12 del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s´aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d´ordenació ambiental de
l´enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR el decret número 121, de data 29/12/2010 referent a
l´aprovació del Pla Municipal d´adequació de la il.luminació exterior existent del
municipi de Sant Joan de les Abadesses.
SEGON.- APROVAR el Pla Municipal d´adequació de la il.luminació exterior existent
del municipi de Sant Joan de les Abadesses, per tal de donar compliment al que
estableix l´article 12 del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s´aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d´ordenació ambiental de
l´enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
TERCER.- TRAMETRE còpia del Pla Municipal d´adequació de la il.luminació exterior
existent del municipi de Sant Joan de les Abadesses a l´Oficina per a la Prevenció de
la Contaminació Lluminosa”.
El Sr. Alcalde explica que el Pla consisteix en una anàlisi de la il.luminació exterior i
concretar les actuacions que s’han de dur a terme per tal d’adequar l’enllumenat al Pla
així com el calendari de les mateixes. L’estudi preveu una inversió de 360.000 e que
només són les lluminàries, sense tenir en compte les columnes, bàculs i quadres.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els membres assistents.
12. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L´AJUNTAMENT I DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM LLAR D´INFANTS EL
MOLÍ PETIT, CORRESPONENT A L´EXERCICI DE 2010.
Es dóna compte del Decret d´Alcladia de data 18 de març de 2011, que es transcriu
literalment a continuació:
“ DECRET D´ALCALDIA
Vist l´expedient de la liquidació del pressupost de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses corresponent a l´exercici econòmic de 2010.
Vist l´informe de la Secretaria-intervenció en el qual es fa constar que el resultat del
romanent de tresoreria a 31-12-2010 ha estat positiu en la quantitat de 1.534.267,23
euros.
Vista també la proposta d´incorporació al Pressupost de 2011 dels romanents de crèdit
que es detallen en l´expedient tramitat a l´efecte.
I informada favorablement la liquidació del pressupost per la secretaria-interventora en
acompliment d´allò que disposa l´article 191.3 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.
HE RESOLT:

PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost d´aquest Ajuntament corresponent a
l´exercici econòmic de 2010, el detall del qual a nivell de Resultat pressupostari i de
Romanent de tresoreria a 31-12-2010, es transcriu a continuació:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES

DRETS
RECONEGU
TS NETS

OBLIGACION
S
RECONEGU
DES NETES

AJUSTAME
NTS

RESULTAT
PRESSUPOS
TARI

a.Operacions corrents
b.
Altres
operacions
financeres

3.450.082.68
no 1.932.037,93

2.821.100,35
2.877.974,48

0,00
0,00

602.982,33
- 945.936,55

5.356.120,61

5.699.074,83

0,00

-342.954,22

1.
Total
operaacions
financeres (a + b )
2. Actius financers
3. Passius financers

no
0,00
322.284,11

0,00
332.107,29

0,00
0,00

0,00
-9.823,18

6.031.182,12

0,00

-352.777,40

RESULTAT PRESSUPOSTARI 5.678.404,72
DE L´EXERCICI
AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats
amb romanent de tresoreria per
a despeses generals

0,00

5. Desviacions de finançament
negatiu de l´exercici

1.283.136,8
3

6. Desviacions de finançament
positiu de l´exercici
855.932,66
RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

74.426,77

ROMANENT DE TRESORERIA:
CONCEPTES

SUMES
PARCIALS

TOTALS

355.846,93

1(+) Fons Líquids

3.395.154,84

2 (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d´operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendnets d´aplicació
definitiva

2.567.281,62
1.134.181,67
81.693,02
388.001,47

3 (+) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent

833.441,78
0,00

957.777,63

(+) de Pressupostos tancats
125.005,33
(+) d´operacions no pressupostàries
669,48
(-) pagaments realitzats pendents d´aplicació
definitiva
I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

2.793.224,14

2.793.224,14

II. Saldos de dubtós cobrament

246.630,36

III. Excés de finançament afectat

1.038.406,57

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS ( I – II – III )

1.508.187,21

SEGON.- INCORPORAR en el Pressupost de 2011 els compromisos d´ingressos
concertats que financien projectes de despeses amb finançament afectat, i que figuren
detallats en l´expedient, per un import de 1.104.918,26, sense perjudici d´aquells
ajustaments que corresponguin per haver-se autoritzat ja, prèviament a la present
aprovació, alguna incorporació de romanents de crèdit finançats amb compromisos
d´ingressos concertats.
TERCER.- Donar compte del resultat de la liquidació al Plenari de l´Ajuntament de
conformitat amb allò que assenyala l´article 193.4 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.
QUART.- Trametre còpia de dita liquidació al Servei de Coordinació amb les Hisendes
Territorials i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya en
compliment d´allò que determina l´article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
CINQUÈ.- Lliurar així mateix còpia de la liquidació a la Direcció General de Política
Financera i Assegurances, del Departament d´Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya, per tal que puguin fer-ne el seguiment preceptiu del Pla de Sanejament
aprovat per aquesta Corporació.
Sant Joan de les Abadesses 18 de març de 2011.

Ho mana i signa,
L´alcalde

En dóna fe
La Secretària

Ramon Roqué i Riu

Raquel Costa Iglesias”.

SEGON.- Es dóna compte de la Resolució de la Presidència de l´Organisme Autònom
Llar d´Infants El Molí Petit, de data 21 de febrer de 2011, que es transcriu literalment a
continuació:
“ RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA
Vist l´expedient de la liquidació del pressupost de l´organisme autònom Llar d´Infants
El Molí Petit de Sant Joan de les Abadesses corresponent a l´exercici econòmic de
2010.

I informada favorablement la liquidació del pressupost per la secretaria-interventora en
acompliment d´allò que disposa l´article 191.3 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.
HE RESOLT:
PRIMER.- APROVAR la liquidació del Pressupost de l´Organisme Autònom Llar
d´Infants El Molí Petit corresponent a l´exercici econòmic de 2010, el detall del qual a
nivell de Resultat pressupostari i de Romanent de tresoreria a 31-12-2010, es transcriu
a continuació:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES

DRETS
RECONEGU
TS NETS

a. Operacions corrents
b.
Altres
operacions
financeres

202.084,28
no 0,00

1.
Total
operacions
financeres (a + b )
2. Actius financers
3. Passius financers

no

OBLIGACION
S
RECONEGU
DES NETES

AJUSTAME
NTS

202.047,32,4
0
0,00

0,00
0,00

RESULTAT
PRESSUPOST
ARI

36,96
0,00

0,00

202.084,28

36,96

202.047,32
0,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI
DE L´EXERCICI

202.084,28

0,00
0,00

0,00
0,00
202.047,32

0,00
0,00
0,00

36,96

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats
amb romanent de tresoreria per
a despeses generals

0,00

5. Desviacions de finançament
negatiu de l´exercici

0,00

6. Desviacions de finançament
positiu de l´exercici

0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

36,96

ROMANENT DE TRESORERIA:
CONCEPTES

SUMES
PARCIALS

14.705,69

1(+) Fons Líquids
2 (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent

TOTALS

3.932,04
38.932,04

(+) de pressupostos tancats
(+) d´operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pendnets d´aplicació
definitiva

0,00
- 35.000,00
0,00

3 (+) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d´operacions no pressupostàries
(-) pagaments realitzats pendents d´aplicació
definitiva

7.095,32
0,00
3.618,13
0,00

10.713,45

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3)

7.924,28

II. Saldos de dubtós cobrament

0,00

III. Excés de finançament afectat

0,00

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A
DESPESES GENERALS ( I – II – III )

7.924,28

TERCER.- Donar compte del resultat de la liquidació al Plenari de l´Ajuntament de
conformitat amb allò que assenyala l´article 193.4 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.
QUART.- Trametre còpia de dita liquidació al Servei de Coordinació amb les Hisendes
Territorials i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya en
compliment d´allò que determina l´article 193.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004.
CINQUÈ.- Lliurar així mateix còpia de la liquidació a la Direcció General de Política
Financera i Assegurances, del Departament d´Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya, per tal que puguin fer-ne el seguiment preceptiu del Pla de Sanejament
aprovat per aquesta Corporació.
Sant Joan de les Abadesses, 21 de febrer de 2011.
Ho mana i signa,
La Presidència

En dóna fe
La Secretària

Ramon Roqué i Riu

Raquel Costa Iglesias”.

El Sr. Alcalde fa un breu resum de la liquidació i seguidament es passa a la seva
votació.
Els Plenari es dóna per assabentat de la liquidació.
13. DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA.
El Plenari Municipal es dóna per assabentat dels Decrets d´Alcaldia.
14. DONAR COMPTES DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
El Plenari Municipal es dóna per assabentat dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local.

15. TORN OBERT DE PARAULA.
El regidor Sr. Raimon Traver, demana el per què s’ha deixat el punt de la valoració de
llocs de treball sobre la taula, ja que tenen majoria absoluta i l’haguessin pogut
aprovar.
El Sr. Alcalde explica que a petició dels treballadors fa dos anys es va encarregar a la
Diputació de Girona la redacció de la valoració de llocs de treball que ha suposar una
radiografia de cadascun dels llocs de treball, als quals se’ls hi ha donat una puntuació i
al haver-hi discrepàncies, s’ha cregut oportú deixar-lo sobre la taula ja que no tothom
hi estava d’acord. Creu que és un document que només es pot aprovar amb el
consens dels treballadors i dels grups municipals.
El regidor Sr. Sergi Albrich, en referència a la valoració de llocs de treball, manifesta
que no sabien les discrepàncies i, per tant, es mostren oberts al diàleg i al consens
amb els treballadors.
El Sr. Alcalde explica que el dilluns a la Comissió Informativa, ell tampoc estava
assabentat de les discrepàncies.
El Sr. Albrich es reitera en una pregunta que han formulat en diverses ocasions sobre
si ja han trobat solució per la parada del bus al nucli urbà.
El Sr. Alcalde explica que fa un mes es va encarregar un estudi per a la parada del bus
i que en data d’avui, ja està encarregat el projecte de canvi d’ubicació de les parades.
El Sr. Albrich explica que eren coneixedors que s’havia fet l’encàrrec que val 2.000 € i
que creuen una despesa supèrflua i el que s’havia de fer era buscar una parada que
hagués anat bé des de principi i no tocar de la Can Crehuet fins trobar-la.
El Sr. Alcalde diu que la memòria ha servit per veure que la proposta era la bona i que
ara s’ha procedit a l’encàrrec del projecte i poder-la fer realitat aviat. Explica a petició
del Sr. Albrich que serà a la part cèntrica del poble, entre els carrers Pere Rovira, Beat
Miró, Sant Pol i seran efectives un cop hi hagi el finançament i que ara és un moment
difícil.
El Sr. Albrich insisteix en que no s’havia d’haver tret de Can Crehuet ja que en els
llocs actuals presenten un perill.
El Sr. Alcalde li recorda que va ser una petició de TEISA que va suposar a més una
parada més a Sant Joan de les Abadesses i més competitivitat en el transport ja que
s’estalviaven temps al no entrar a Can Crehuet.
No havent-hi més assumptes a tractar, l´Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
22:00 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

