ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
26/04/2011

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA

Identificació de la sessió:
Legislatura: 2007-2011
Sessió número: PLE AJUNTAMENT 2011/35
Caràcter: Ordinari
Lloc: Sala de plens
Hora: 20:00
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 DELS COMPTES ANUALS DE L´AJUNTAMENT I DEL SEU
ORGANISME AUTÒNOM CORRESPONENT A L´EXERCICI ECONÒMIC DE
2010.
2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ QUADRE INVERSIONS EXERCICI 2011.
3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2/2001 MITJANÇANT CRÈDITS
EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA.
4. APROVACIÓ CESSIÓ GRATUÏTA PARCEL.LA UBICADA ENTRE ELS
CARRERS JOAN MARAGALL I RAMON D´URG AL DEPARTAMENT DE
SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
5. APROVACIÓ CESSIÓ GRATUÏTA PARCEL.LA UBICADA A LA RAMBLA
BERNAT GUILLEM DE SAMASSÓ AL DEPARTAMENT D´ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
6. APROVACIÓ ADDENDA CONVENI URBANÍSTIC DEL POUM SIGNAT
ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I LA SRA.
NATÀLIA CASANOVAS IBAÑEZ PER A L´ADQUISICIÓ DELS JARDINS DE
LA TORRE DE LA PUDA.
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA.

8. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
9. SORTEIG MEMBRES MESES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 22 DE MAIG
DE 2011
10. TORN OBERT DE PARAULA.

S’obre la sessió per la Presidència a les 19:30 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 DELS COMPTES ANUALS DE L´AJUNTAMENT I DEL SEU
ORGANISME AUTÒNOM CORRESPONENT A L´EXERCICI ECONÒMIC DE
2010.

Examinats per la Comissió Especial de Comptes d´aquesta Corporació els Comptes
Anuals corresponents a l´exercici de 2010, i en atenció als informes de l´expedient,
dels quals es desprèn que es troba conforme a dret.
És pel que es proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.- APROVAR els Comptes Anuals de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses i del seu Organisme Autònom Llar d´Infants El Molí Petit, corresponents a
l´exercici 2010, en la forma que han estat presentats i rendits.
SEGON.- TRAMETRE còpia de l´expedient tramitat a la Delegació Territorial del
Govern a Girona, als efectes oportuns.
TERCER.- TRAMETRE els estats i altra documentació a què es refereixen els capítols
1r i 2n del Títol VI de l´Ordre del Ministeri d´Hisenda, de data 17 de juliol de 1990, per
la qual s´aprova la Instrucció de Comptabilitat per a l´Administració Local, a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la seva fiscalització
Sotmesos els comptes anuals de l´Ajuntament i del seu organisme autònom a
consideració del Plenari Municipal, aquests s´aproven per 6 vots positius del grup
polític municipal del PSC i 5 abstencions ( 3 del grup polític municipal d´ERC i 2 del
grup polític municipal de CiU).

2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ QUADRE INVERSIONS EXERCICI 2011
Vist el programa i el quadre de les inversions a executar aquest exercici 2011 que
figura a l´expedient del pressupost d´aquest Ajuntament, aprovat pel Plenari Municipal
en sessió celebrada en data 26 de novembre de 2010.
Atès que amb el transcurs de l´any, algunes de les inversions previstes en el
pressupost del 2011 han consolidat un finançament diferent del previst en el
pressupost aprovat i, per altra banda, ha sorgit la necessitat de dur a terme altres
inversions no pressupostades, quedant el programa de les inversions a realitzar
aquest any 2011 de la forma que es transcriu a continuació i amb el finançament que
es preveu en el quadre que s´annexe al present acord:

PROGRAMA INVERSIONS 2011:
PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
01.169.6000111
01.151.6090111
01.454.6320111
01.165.6190011
01.155.6190111
05.169.6220011
01.454.6100111
03.342.6220111
01.337.6270011
01.171.6810011
01.155.6270111

TÍTOL
OBRA
Aparcament Coromina del Bac
Adquisició Torre Puda
Accès Cal Gat
Enllumenat Vila Vella
Obres
supressió
barreres
arquitectòniques
Obres alberg de joventut
Baranes camins públics
Extres pavelló esports
Redacció Pla Especial St. Antoni
Adquisició zona verda ampliació
Parc Muralla
Redacció projectes carrers Vila
Vella

IMPORT
INVERSIÓ €
141.776,40
60.000,00
315.934,73
29.540,00
44.000,00
45.685,51
6.199,16
25.000,00
12.242,73
120.000,00
35.489,24

Per tot el que s´acaba d´exposar és pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la modificació del programa i del quadre de les inversions del
pressupost de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, corresponent a l´any
2011, en la forma que s´ha exposat a la part expositiva anterior i que consta a l´annexe
del present acord.
SEGON.- APROVAR la realització d´ínversions per import de 835.867,77 euros al llarg
de l´exercici pressupostari de 2011, dels quals 396.906,46 euros provenen de
subvencions de capital, 898,64 euros del crèdit formalitzat l´any 2009 i no gastat en la
seva totalitat en les anualitats 2009 i 2010, 119.877,76 euros provenen del crèdit
formalitzat l´any 2010 i no gastat en la seva totalitat en l´anualitat 2010, 100.000,00
euros provenen de contribucions especials i 200.440,29 euros provenen del romantent
líquid de tresoreria de la liquidació del pressupost de l´exercici econòmic de 2010.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a l´àrea comptable d´aquest Ajunatment a fi
i efectes oportuns.
El Sr. Alcalde, fa una breu explicació del present punt de l’ordre del dia i de cadascuna
de les actuacions incloses al programa d’inversions.
El regidor Sr. Raimon Traver manifesta que el seu grup municipal s’abstindrà en la
votació ja que són unes inversions que no se’ls ha consultat i també fa constar que hi
ha dues inversions que l’han sobtat: l’expropiació de la zona verda del Parc de la
Muralla, que consideren que està molt ben pagat ja que surt a 30€ el m2 i creu que és
un precedent per altres adquisicions, i l’altra actuació és la legalització de l’alberg de
joventut que es va construir tot just la passada legislatura i les lleis no s’han canviat.
El Sr. Alcalde respon que l’edifici de l’Alberg es va fer a la passada legislatura i amb
diferents fases però que en cap moment es va fer el projecte i per tant, per legalitzar
l’alberg, s’han hagut de fer unes obres d’adequació que s’han estudiat molt
acuradament per tal que els costos fossin el menys elevats possibles. Si aquestes
actuacions no es fan, l’alberg no es pot legalitzar.

Pel que fa a l’adquisició de la zona verda de la Muralla, l’Alcalde explica que és un
acord que ha tardat prop de 20 anys i que sense aquest acord, la propietat podia exigir
la seva expropiació d’acord al preu que hagués marcat el Jurat d’Expropiació. S’han fet
diferents valoracions i la proposta de la propietat era molt més elevada però finalment
s’ha arribat a un acord que donades les circumstàncies econòmiques i de
transformació de la Vila Vella, es considera adient i necessari. Vol aclarir que el 50%
del preu d’adquisició vindrà finançat per Llei de Barris i que l’acord està condicionat a
que el proper equip de govern estigui d’acord amb el compromís i si no és així, no fent
efectiu el pagament, l’acord queda anul.lat i, per tant, no hipoteca la propera
legislatura.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Joan Àlvarez que manifesta que el fet
que no s’hagin consensuat les inversions amb la resta d’equips municipals els porta a
abstenir-se en la votació. Possiblement amb algunes de les actuacions hi estarien
d’acord però amb la forma d’actuar de l’equip de govern no poden donar el vot
favorable. Per altra banda manifesta que a tres setmanes de les eleccions hi ha
anuncis que són molt electoralistes sobretot tenint en compte actuacions com la de
Sant Antoni que la iniciativa no ha estat de l’Ajuntament sinó de la Fundació MAP. Pel
que fa a les legalitzacions dels equipaments municipals diu que la majoria estan sense
legalitzar i que en un futur immediat s’hauran d’anar legalitzant.
El Sr. Alcalde vol aclarir el que ha comentat el Sr. Àlvarez sobre Sant Antoni i comenta
que la mateixa proposta que la Fudació MAP va presentar a l’equip de govern, la varen
presentar a tot el consistori fa aproximadament uns 6 mesos però que les reunions
entre l’equip de govern i la fundació ja venen de molt més endarrere i que no es va
presentar al consistori fins que la fundació va tenir el projecte més ajustat. Insisteix en
que fa molt temps que s’hi està treballant conjuntament i que l’encàrrec del projecte,
ara, és del tot necessari i que la fundació ha encarregat o està a punt d’encarregar el
projecte de la rehabilitació i reforma de l’edifici i que tot s’està fent en temps real i `per
tant, sense tenir en compte les eleccions, es fan els encàrrecs necessaris per
continuar el projecte.
El Sr. Àlvarez deixa clar que ells també coneixien el projecte perquè havien mantingut
contacte amb persones que treballen a la fundació i que per tant creu que hagués
estat molt més elegant fer la presentació conjuntament amb la fundació i amb tot els
equips que configuren el consistori.
El regidor Sr. Gerard Costa, en referència a les legalitzacions, fa constar que ni tan
sols l’edifici de l’Ajuntament està legalitzat i cap equip de govern ha fet l’esforç de
legalitzar-lo. Considera que potser és més greu aquest fet que no pas el de la
legalització de l’alberg.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova
per 6 vots positius del grup polític municipal del PSC i 5 abstencions ( 3 del grup polític
municipal d´ERC i 2 del grup polític municipal de CiU).

3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2/2001 MITJANÇANT CRÈDITS
EXTRAORDINARIS FINANÇATS AMB ROMANENT DE TRESORERIA
Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 20 d´abril de 2011 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari número 2/2011.
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a
les quals no hi ha en el pressupost ordinari actual consignació pressupostària, s’ha de

tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant romanent líquid
de tresoreria resultant de la liquidació del pressupost corresponent a l´exercici
econòmic de 2011, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta de consignació

01. 165.6190011

Enllumenat Vila Vella

11.568,27

01.155.6190111

Obres supressió barreres 22.000,00
arquitectòniques

05.169.6220011

Obres alberg de joventut

45.685,51

01.454.6100111

Baranes camins públics

6.199,16

03.342.6220111

Extres pavelló esports

25.000,00

01.337.6270011

Redacció Pla Especial St. 12.242,73
Antoni

01.171.6810011

Adquisició
zona
verda 60.000,00
ampliació Parc Muralla

01.155.6270111

Redacció projectes carrers 17.744,62
Vila Vella

Total altes crèdits : 200.440,29 €
Finançament que es proposa:
1/ Romanent líquid de tresoreria :
Partida

Nom

Proposta de consignació

01.87010

Enllumenat Vila Vella

11.568,27

01.87010

Obres supressió barreres 22.000,00
arquitectòniques

05.87010

Obres alberg de joventut

45.685,51

01.87010

Baranes camins públics

6.199,16

03.87010

Extres pavelló esports

25.000,00

01.87010

Redacció Pla Especial St. 12.242,73
Antoni

01.87010

Adquisició
zona
verda 60.000,00
ampliació Parc Muralla

01.87010

Redacció projectes carrers 17.744,62
Vila Vella

Total finançament: 200.440,29 €
Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.
Atès el que estableixen els articles 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 RD 500/1990.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de crèdit extraordinari número 2/2011, per import de
200.440,29 € que cal finançar mitjançant romanent líquid de tresoreria, de conformitat
amb el detall exposat a la part expositiva anterior.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Si no es presenten 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 per tal poder contractar les inversions cal adoptar l’acord
proposat, la qual cosa no vol dir que durant el que resta de legislatura o d’exercici les
inversions no puguin venir finançades per altres vies i en aquest cas aquest romanent
no s’hauria de gastar en inversions.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova
per 6 vots positius del grup polític municipal del PSC i 5 abstencions ( 3 del grup polític
municipal d´ERC i 2 del grup polític municipal de CiU).

4. APROVACIÓ CESSIÓ GRATUÏTA PARCEL.LA UBICADA ENTRE ELS
CARRERS JOAN MARAGALL I RAMON D´URG AL DEPARTAMENT DE
SALUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Aquest Ajuntament ha tramitat expedient per a la cessió gratuïta al Departament de
Salut de la Generalitat de Catalunya de la parcel.la de caràcter patrimonial ubicada
entre els carrers Joan Maragall i Ramon d´Urg, per a la construcció d’un centre
d´atenció primària.
En el referit expedient ha restat acreditat que la parcel.la té naturalesa patrimonial, que
no està inclosa en cap pla d’ordenació que la faci necessària a la corporació, que les
finalitats previstes són d’utilitat pública i en benefici de la població del municipi i que no
podrien ser assolides mantenint-ne l’Ajuntament el domini o condomini o constituint-hi
un dret real, a favor de la institució interessada.

Sotmès l’expedient a informació pública, no s’hi ha presentat cap al·legació dins el
termini corresponent. Així mateix, s’ha tramès l’expedient al Departament de
Governació de la Generalitat.
Per tant, s’han complert tots els requisits establerts als articles 211 i següents del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i als articles 49 i 50 de Decret 36/1988, de 17
d’octubre, reglament de patrimoni dels ens locals, per acordar l’esmentada cessió
gratuïta, que es considera d’interès per al municipi.
La competència per a acordar la cessió gratuïta dels béns patrimonials recau en el Ple,
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, tal com ho exigeix l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases
del règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a
la modernització del govern local, en relació amb l’article 114.3.n) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
En conseqüència, és pel que es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- CEDIR amb caràcter gratuït i permanent al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, la plena propietat de la parcel.la ubicada entre els Carrers
Joan Maragall i Ramon d´ Urg, qualificada com a bé patrimonial, per a la construcció
d’un centre d´atenció primària.
SEGON.- DISPOSAR que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar
destinat al mateix fi, en els terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret al
patrimoni d’aquest Ajuntament, i s’haurà d’estendre acta notarial de constatació de la
no destinació, que serà notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi efecte, i
sens perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis
causats i el del detriment experimentat pels béns.
TERCER.- FACULTAR l’alcalde-president a signar tots els documents públics i privats
necessaris per executar els acords anteriors.
El Sr. Alcalde explica tot el procés que s’ha dut a terme fins arribar a obtenir una única
parcel.la en disposició de poder-hi construir el futur CAP i que tot plegat ha durat prop
de tres anys. Previ a l’encàrrec de la redacció del projecte, per part de l’ajuntament, es
va manifestar la voluntat de cessió dels terrenys. L’Alcalde també fa referència als
comentaris que últimament hagin sorgit sobre la necessarietat de la construcció del
nou edifici i als expedients d’exercicis anteriors al 2007 on es posa de manifest tant per
part del Departament de Salut com per mateix Ajuntament que sí era necessari, tot i
que fins al 2007 no es va iniciar el procés per a la seva nova ubicació. Comenta també
la visita que ha dut a terme recentment al el Cap Territorial del Departament de Salut
que ha posat de manifest que el projecte tirarà endavant un cop la situació econòmica
actual millori.
El regidor Sr. Joan Àlvarez explica el vot negatiu del seu grup municipal perquè, entre
d’altres coses, creuen que és una mala passada que el proper Alcalde i equip de
govern es trobin amb un solar cedit que les prioritats per ells poden ser unes altres i
que el consultori es quedi on està i en tot cas només es pugui ampliar. Fer aquesta
cessió tres setmanes abans de les eleccions i que encara s’hagi de pagar el solar, no
els sembla adient i per aquest motiu el seu vot serà negatiu.

El Sr. Alcalde que ell ho veu diferent ja que creu que és una oportunitat de deixar les
coses a final de legislatura solucionades. Comenta que el departament ja ha fet una
inversió de 200.000 en la redacció del projecte i no sap si un proper alcalde serà capaç
desprès de 3 anys de treballar conjuntament amb el departament, decidir que la
ubicació no és la correcta i tirar endarrere un projecte tan important.
El Sr. Àlvarez diu que li agrada a resposta que li dóna el Sr. Alcalde ja que a l’any
2007 hi havia una biblioteca que s’estava executant i que tenia el finançament suficient
i que el nou equip de govern va tirar endarrere i va canviar el projectei per tant els
argument que ara dóna no són correctes a no ser que només valguin els projectes que
ell faci. Pel que fa a l’anunci que la Consellera va ver, comenta que era un anunci
electoralista ja que ni tan sols hi havia finançament i per tant era paper mullat. Creu
que per la cessió del terreny no venia de tres setmanes. Insisteix en que ho considera
més una hipoteca que no pas un avançament de feina.
El Sr. Alcalde demana respecte ja que la Consellera va venir a presentar el projecte
executiu i la llicència d’obres atorgada. El Sr. Àlvarez insisteix en que no hi havia el
finançament. L’Alcalde li respon que el pressupost per la inversió era per al 2011 que
encara en data d’avui no han estat aprovats. El Sr. Alcalde i el Sr Àlvarez mantenen un
breu debat sobre el finançament de les obres i inclusió d’aquestes en els
pressupostos.
El regidor Sr.Raimon Traver manifesta el seu suport a la proposta de l’equip de govern
ja que ells venen a una sessió plenària i no a fer campanya electoral. Remarca que el
conveni de cessió no es fa referència al temps que tardaria en fer-se efectiva la
reversió del terreny a l’Ajuntament en cas de no fer-se l’obra i aixó ho considera
important que hi consti.
El Sr. Alcalde manifesta que en el moment de la cessió es poden acabar de perfilar
aquestes termes.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova
per 8 vots positius ( 6 del grup polític municipal del PSC i 2 del grup polític municipal
de CiU) i 3 negatius del grup polític municipal d´ERC.

5. APROVACIÓ CESSIÓ GRATUÏTA PARCEL.LA UBICADA A LA RAMBLA
BERNAT GUILLEM DE SAMASSÓ AL DEPARTAMENT D´ENSENYAMENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Aquest Ajuntament ha tramitat expedient per a la cessió gratuïta al Departament
d´Ensenyament de la Generalitat de Catalunya d´una parcel.la de caràcter patrimonial
ubicada a la Rambla Bernat Guillem de Samassó, per a la construcció d’un centre
educatiu.
En el referit expedient ha restat acreditat que la parcel.la té naturalesa patrimonial, que
no està inclosa en cap pla d’ordenació que la faci necessària a la corporació, que les
finalitats previstes són d’utilitat pública i en benefici de la població del municipi i que no
podrien ser assolides mantenint-ne l’Ajuntament el domini o condomini o constituint-hi
un dret real, a favor de la institució interessada.
Sotmès l’expedient a informació pública, no s’hi ha presentat cap al·legació dins el
termini corresponent. Així mateix, s’ha tramès l’expedient al Departament de
Governació de la Generalitat.

Per tant, s’han complert tots els requisits establerts als articles 211 i següents del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i als articles 49 i 50 de Decret 36/1988, de 17
d’octubre, reglament de patrimoni dels ens locals, per acordar l’esmentada cessió
gratuïta, que es considera d’interès per al municipi.
La competència per a acordar la cessió gratuïta dels béns patrimonials recau en el Ple,
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, tal com ho exigeix l’article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases
del règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a
la modernització del govern local, en relació amb l’article 114.3.n) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
En conseqüència, és pel que es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- CEDIR amb caràcter gratuït i permanent al Departament d´Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, la plena propietat de la parcel.la ubicada a la Rambla
Bernat Guillem de Samassó, qualificada com a bé patrimonial, per a la construcció
d’un centre educatiu.
SEGON.- DISPOSAR que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar
destinat al mateix fi, en els terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret al
patrimoni d’aquest Ajuntament, i s’haurà d’estendre acta notarial de constatació de la
no destinació, que serà notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi efecte, i
sens perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si escau, el valor dels danys i perjudicis
causats i el del detriment experimentat pels béns.
TERCER.- FACULTAR l’alcalde-president a signar tots els documents públics i privats
necessaris per executar els acords anteriors.
El Sr. Alcalde cosndiera necessari abans d’exposar i aprovar la proposta, explicar una
mica la història que ha portat a la cessió del solar al Departament d’Educació.
Comença amb la regularització de la secundaria a Sant Joan durant l’exercici 2007 i en
aquell moment com a condicionant, el Departament d’Educació que exigir unes
instal.lacions adequades i l’Ajuntament es va comprometre en proporcionar al
Departament d’Educació un terreny per a la construcció d’una nova escola que acabés
de donar sortida a la problemàtica també de primària. Es demanaven uns 12.000 m2.
En aquell moment, 2007 i 2008 , els departament d’Eduacio i Urbanisme varen creure
que el millor era a la Coromina. Comenta també que es varen valorar altres
possibilitats com l’antiga fàbrica Espona passant per l’actual camp de futbol. A raó
d’aquestes reunions va ser quan l’Ajuntament va començar a treballar amb la
qualificació dels terrenys ja que el PGOU de l’any 1987 els qualificava com a
equipament esportiu ( 25.000m2 aprox). Aquest va ser un dels principals motius
d’engegar la revisió del POUM i l’Ajuntament mentrestant va procedir a la urbanització
del sector. Amb tot i això l’Ajuntament també ha hagut de procedir a la segregació dels
terrenys . Dóna compte també de la reunió mantinguda amb l’actual responsable del
departament d’Ensenyament a Girona amb la consigna d’una cessió el més ràpida
possible per tal que el departament pugui anar preparant l’adjudicació del projecte i
posteriorment i quan es pugui, la de les obres.
El regidor Sr. Sergi Albrich intervé manifestant que per ells l’educació és un element
cabdal on creu necessària la participació de tots els grups municipals i ells han actuant
unilateralment amb el departament i per tant s’abstindran en la seva votació. Per altra

banda manifesta que tampoc s’han tingut en compte tots els agents educatius
afectats.També fa referència la pregunta al Parlament per part del grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya pel que fa a l’establiment del model de 3 a 16 anys a Sant
Joan de les Abadesses i la resposta per part del Departament d’Ensenyament va ser
que es posava en dubte el desplegament a nivell de Catalunya i l’altra que no se sap
en quin moment s’acabarà establint a Sant Joan. Segons membres d’Ampa per part de
l’Ajuntament i de la regidora se’ls va dir que seria una realitat el 2015 i en canvi ara es
posa en dubte tot plegat.
Per al.lusions la regidora Sra. Montserrat Tallant intervé considera que s’estan parlant
de dues coses diferents: el model de 3-16 d’institut-escola que es contemplava en el
pacte nacional d’educació i, per tant, és el propi departament qui decideix quin model
aplica en un lloc o altre i ara, Sant Joan ja s’hi està aplicant ja que funciona amb un sol
codi tant la primària com la secundaria, en cas contrari en tindria dos. No sap si
continuarà i manifesta que tot depèn de la decisió de la nova Consellera. Per altra
banda, fa referència a l’altre tema que és la construcció de l’edifici i posa de manifest
que en cap moment es va comprometre en que estaria fet l’any 2015, però sí que es
va comprometre buscar la millor ubicació per a un centre educatiu a Sant Joan de les
Abadesses i ha resultat, tot i valorant altres possibilitats, la Coromina del Bac.
Considera que amb tot plegat s’ha fet un gran esforç i fa referència a les dificultats
d’adaptació dels edificis actuals. Insisteix en que en cap moment s’ha compromès amb
l’exercici 2015 i que amb l’AMPA se’ls ha informat en tot moment de com estava el
procés fins al punt de demanar una oportunitat per participar en el disseny de l’escola,
a la qual cosa la mateixa regidora els varen respondre que ho considerava molt difícil.
El Sr. Alcalde afegeix que com a consigna, tots els departament els hi ha acnsellat
reivindicació i l’Ajuntament a més de la reivindicació ha fet tots els deures que se li ha
demanat.
El Sr. Sergi Albrich, insisteix en el consens entre tots els grup municipals donada la
importància del tema i que no s’ha fet per part de l’equip de govern.
El regidor Sr. Raimon Traver manifesta que donaran suport a la proposta ja que
considera que les instal.lacions actuals són totalment obsoletes i que es mereixen
unes instal.lacions d’acord al segle XXI.
La Sra. Tallant agraeix que tan un grup municipal com l’altre estiguin d’acord amb el
projecte ja que l’educació és l’element clau del país.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova
per 8 vots positius ( 6 del grup polític municipal del PSC i 2 del grup polític municipal
de CiU) i 3 abstencions del grup polític municipal d´ERC.

6. APROVACIÓ ADDENDA CONVENI URBANÍSTIC DEL POUM SIGNAT
ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I LA SRA.
NATÀLIA CASANOVAS IBAÑEZ PER A L´ADQUISICIÓ DELS JARDINS DE
LA TORRE DE LA PUDA.
Atès que el Plenari Municipal en sessió celebrada el dia 7 de maig de 2010, va aprovar
un conveni urbanístic amb motiu de l’aprovació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, en el qual es convenia l’adquisició dels jardins de la Torre de la Puda a la
seva propietària, Sra.Natàlia Casanova i Peris.

Atès que en el mencionat conveni s’establia que la Sra. Natàlia Casanovas conservava
de la finca de la seva propietat de 4.867 m2, la casa i una superfície de terreny de
1.056 m2 i l’Ajuntament adquiria la resta de la finca, és a dir 3.811 m2.
Atès que un cop aportades les escriptures per a formalitzar la segregació i
compravenda de la finca d’acord al que s’estableix en el conveni, hi figura una
superfície total de 4.799 m2 enlloc dels 4.867 m2 que constaven en el conveni.
Atès que la Sra. Natàlia Casanovas conserva de la seva propietat la mateixa
superfície, però la part adquirida per l’Ajuntament pateix una lleu modificació.
És pel que es proposa al Ple de l’Ajuntament l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l´addenda número 1 del conveni signat entre l’Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses i la Sra. Natàlia Casanovas i Peris en data 23 de
desembre de 2009 i aprovat pel Ple de l’Ajuntament en data 7 de maig de 2010, i
MODIFICAR els punts II i III de la part expositiva del conveni tal i com segueix:
“ II.- Que l’esmentada finca, d’acord amb el planejament vigent, està classificada en
una part com a sòl urbà i l’altra com a sòl no urbà i s’identifiquen cadastralment amb
les
referències
número
17-177-0762702-DG4706S0001KJ,17-177-A-007001530000EF i 0762702DG4706S0001RJ. Registralment, la finca consta inscrita com
a número 807 de Sant Joan de les Abadesses i té una superfície aproximada de 4.799
m2.
III.- Que l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses en l’aprovació del nou Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament
de data 20 de març de 2008, pretén classificar la totalitat de la finca com a sòl urbà i
classificar una superfície aproximada de 3.743 m2 com a zona verda pública ( es
grafia al plànol adjunt)”.
I el punt PRIMER del pacte, tal i com segueix:
“ PRIMER.- En el POUM que l’Ajuntament aprovarà provisionalment, es classificarà la
totalitat de la finca propietat de la Sra. Natalia Casanovas i Peris com a sòl urbà i es
qualificarà, tal i com s’assenyala al plànol adjunt, una superfície de 3.743 m2 com a
zona verda pública. La propietat continuarà mantenint la titularitat de la resta de la
finca on s’hi troba construït l’habitatge i la superfície total del solar serà de 1.056 m2”.
SEGON.- EXPOSAR al públic la modificació del present conveni pel termini de 30 dies
mitjançant anunci al BOP i al DOGC assenyalant que en cas de no presentar-se cap
reclamació ni al.legació, el conveni s’entendrà definitivament aprovat.
El Sr. Alcalde explica breument la proposta i seguidament es passa a la seva votació.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova
per 8 vots positius ( 6 del grup polític municipal del PSC i 2 del grup polític municipal
de CiU) i 3 abstencions del grup polític municipal d´ERC.

7. DONAR COMPTES DELS DECRETS D´ALCALDIA.

El plenari municipal es dóna per assabentat dels Decrets d’Alcaldia

8. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

El plenari municipal es dóna per assabentat dels acord adoptats per la Junta de
Govern Local.

9. SORTEIG MEMBRES MESES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 22 DE MAIG
DE 2011.
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica del Règim Electoral General
(LOREG), el proper 22 de maig de 2011 (quart diumenge de maig), es celebraran
eleccions municipals.
Atès el que estableix el Decret de convocatòria de les esmentades eleccions, publicat
en el Boletín Oficial del Estado de 29 de març.
Atès que de conformitat amb l´esmentat Decret, els Ajuntament han d´efectuar el
sorteig per a designar els membres que formaran part de les diferents meses
electorals entre el dia 23 i el 27 de maig de 2011.
És pel que el Plenari Municipal procedeix a efectuar de forma Informática, el sorteig de
les meses de les properes eleccions municipals.

10. TORN OBERT DE PARAULA.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Joan Àlvarez que volen fer una aportació
o crítica en referència a l’Oficina de Turisme atès que la majoria de diumenges a la
tarda està tancada i que aquesta setmana que era Setmana Sata i que hi havia una
exposició del Moto Club, molta gent relacionada amb el Moto Club, es va trobar amb
les portes tancades i consideren que no té massa sentit si es vol un poble turístic i
sobre tot si és Setmana Santa. Consideren que s’haurien de buscar altres alternatives
si és que el problema es manca de personal o d’hores a fer.
El Sr. Alcalde manifesta que no és un problema a de disponibilitat laboral ja que el
personal de l’Oficina de Turisme hi posa tota la voluntat i disponibilitat però que
assumeix l’error de planificació de l’horari especialment durant aquests dies, tot i que
és un tema que es tracta des de diferents àrees de l’ajuntament i no es va pensar mai
en que durant aquests dies hauria estat necessari tenir-ho obert. S’intentarà que no
torni a passar i demana disculpes al Moto Club, tot i que el regidor li acaba de
comentar que es va obrir una estona degut a la demanda de la gent.
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

