AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 28 DE
MARÇ DE 2008
Identificació de la sessió:
Legislatura: 2007/2011
Sessió número 10
Caràcter: ordinari
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora: 21:00 hores.
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
Sra. Lídia Folgueiras i Folguerias, regidora
Sr. Eudald Costa i Pérez, regidor
Sra. Elisabet Regué i Pujol, regidora
Sr. Jordi Terradesi Burniol, regidor
Sr. Joan Àlvarez i Pujol, 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 anteriors.

2.- Aprovació pressupost Ajuntament, del seu organisme autònom i de la societat
municipal corresponent a l´exercici econòmic de 2008.
3.- Rectificació acord aprovació Text refós del catàleg de masies i cases de pagès de
Sant Joan de les Abadesses.
4.- Aprovació dedicació parcial regidor, Sr. Jordi Caparrós i Marcé.
5.- Resolució per mutu acord del contracte de concessió administrativa per la
construcció i explotació del servei d´activitat esportiva i de salut de la nova zona
esportiva entre l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i l´empresa Sport
Assistance, S.L.
6.- Ratificació acord Junta de Govern Local de data 17 de març de 2008, relatiu a
l´aprovació conveni a subscriure entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses en relació a actuacions de rehabilitació
d´especial interès i amb caràcter excepcional.
7.- Nomenament comissió representativa de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses en l´operació de delimitació del terme municipal de Ripoll.
8.- Nomenament comissió representativa de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses en l´operació de delimitació del terme municipal de Vallfogona de Ripollés.
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9.- Aprovació incoació expedient de delimitació del terme municipal de Sant Joan de
les Abadesses i Ogassa.
10.- Aprovació addenda de modificació del conveni signat el 19 de novembre de 2003
entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l´Ajuntament de Sant
Joan de lese Abadesses per a les obres de Tractament dels Carrers de la Vila Vella –
Centre Històric, segona fase ( Carrers Vista Alegre, Tints i Abat Isalguer).
11.- Aprovació de la pròrroga de la concessió administrativa de serveis funeraris amb
l´empresa Pompas Fúnebres del Ripollès.
12.- Aprovació ordenança municipal reguladora de preus públics.
13.- Aprovació assignació del capítol per la prestació supramunicipal de serveis del
fons de cooperació local de Catalunya, any 2007.
14.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
15.- Donar compte dels Decrets d´Alcaldia següents: Del 233 al 234 de 2007 i de l´1 al
25 de 2008.
16.- Mocions grups polítics municipal
17.- Torn obert de paraula.
S’obre la sessió per la Presidència a les 21:00 hores i comprovada per la Secretària la
existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera
convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l´ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Sotmeses les actes de les sessions Plenàries números 6, 7, 8 i 9 a consideració dels
membres del plenari municipal presents a la sessió, aquestes s´aproven per 8 vots
positius ( 6 del grup polític municipal del PSC i 2 del grup polític municipal de CiU) i 3
vots negatius del grup polític municipal d´ERC.

2.- APROVACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT, DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM
I DE LA SOCIETAT MUNICIPAL CORRESPONENT A L´EXERCICI ECONÒMIC DE
2008.
Vist el Projecte de Pressupost General d'aquesta entitat per a l’any 2008, elevat a
aquesta Corporació en la forma prevista per l'article 168.4 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprovà el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, junt amb les Plantilles que comprenen els llocs de treball reservats a
funcionaris, personal laboral i eventual, el resum del qual per capítols és el següent:
PRESSUPOST GENERAL
INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

A. OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES
2
IMPOSTOS INDIRECTES

EUROS
1.331.000,00
70.000,00
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3
4
5

TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

1.119.260,86
2.031.162,22
44.345,82

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL D'INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00
1.012.395,47
27.110,00
413.594,57
6.048.868,94

DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A. OPERACIONS CORRENTS
1
REMUNERACIONS DEL PERSONAL
2
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
3
INTERESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.006.508,84
1.539.050,25
235.536,96
403.998,13

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL DE DESPESES . . . . . . . . . . . . . . .

1.481.990,04
0,00
110,00
381.674,72
6.048.868,94

Resultant, per tant, sense dèficit.
DETALL DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL GENERAL
1. PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A. OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES
2
IMPOSTOS INDIRECTES
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS

1.331.000,00
70.000,00
443.722,69
1.875.496,45
43.680,82

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL D'INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00
1.012.395,47
110,00
373.594,57
5.150.000,00

DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A. OPERACIONS CORRENTS
1
REMUNERACIONS DEL PERSONAL
2
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
3
INTERESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.570.103,96
1.176.542,33
208.580,82
397.998,13

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

1.414.990,04
0,00
110,00
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9

VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL DE DESPESES . . . . . . . . . . . . . . .

381.674,72
5.150.000,00

DETALL DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL GENERAL

1. PRESSUPOST DE L’ORGANISME AUTÒNOM
INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A. OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES
2
IMPOSTOS INDIRECTES
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS

0,00
0,00
124.535,00
109.800,00
665,00

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL D'INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00
0,00
0,00
0,00
235.000,00

DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A. OPERACIONS CORRENTS
1
REMUNERACIONS DEL PERSONAL
2
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
3
INTERESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

155.761,34
73.126,86
111,80
6.000,00

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL DE DESPESES . . . . . . . . . . . . . . .

0,00
0,00
0,00
0,00
235.000,00

DETALL DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL GENERAL

1. PRESSUPOST DE LA SOCIETAT MERCANTIL
INGRESSOS
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

A. OPERACIONS CORRENTS
1
IMPOSTOS DIRECTES
2
IMPOSTOS INDIRECTES
3
TAXES I ALTRES INGRESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5
INGRESSOS PATRIMONIALS
B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS

EUROS
0,00
0,00
551.003,17
45.865,77

0,00
0,00
0,00
27.000,00
40.000,00
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TOTAL D'INGRESSOS . . . . . . . . . . . . . . . .

663.868,94

DESPESES
CAPÍTOLS

DENOMINACIÓ

EUROS

A. OPERACIONS CORRENTS
1
REMUNERACIONS DEL PERSONAL
2
COMPRA DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
3
INTERESSOS
4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS

280.643,54
289.381,06
26.844,34
0,00

B. OPERACIONS DE CAPITAL
6
INVERSIONS REALS
7
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
8
VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS
9
VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
TOTAL DE DESPESES . . . . . . . . . . . . . . .

67.000,00
0,00
0,00
0,00
663.868,94

P L A N T I L L A D E L P E R S O N AL D E L ’ AJ U N T A M E N T D E S A N T J O A N D E L E S
AB ADESSES PER A L'EXERCICI DE 2008
PLANTILLA DE FUNCIONARIS DE CARRERA

NOMBRE
PLACES

NOMBRE
VACANT
S

1

0

A1 A2

0
3
3
0

0
1
0
0

A1
C1
C2
-

0

0

A1

2
0
1

0
0
0

C2
C2

10

1

NOMBRE
PLACES

NOMBRE
VACANT
S

GRU
P

0
2
0

0
0
0

C1
C2
-

1

0

A1A2

GRU
P

I. AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL
I.1. SECRETARIA – INTERVENCIÓ

II. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL
II.1
II.2
II.3
II.4

SUBESCALA TÈCNICA
SUBESCALA ADMINISTRATIVA
SUBESCALA AUXILIAR
SUBESCALA SUBALTERNA

III. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
III.1 SUBESCALA TÈCNICA
III.2 SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS
III.2.A) POLICIA LOCAL
III.2.B) AUXILIARS DE POLICIA LOCAL
III.2.C) PERSONAL D’OFICIS
TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
I. ADMINISTRACIÓ GENERAL
I.1 ADMINISTRATIU/VA
I.2 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
I.3 ORDENANÇA
II. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
II.1. TÈCNICA.
II.1.1 TÈCNIC/A

II.2. SERVEIS ESPECIALS
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II.2.1 PLACES DE COMESES ESPECIALS:
II.2.1.1 COORDINADOR EMISSORA MUNICIPAL

1

0

A2C1

II.2.3.1. CAP DE LA BRIGADA
II.2.3.2. OFICIAL 1A.
II.2.3.3. PEÓ
II.2.3.4. PEÓ
TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL

1
1
3
2
11

0
0
0
0
0

C2
C2
C2

TOTAL GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21

1

II.2.3 PERSONAL D’OFICIS:

P L A N T I L L A D E L P E R S O N AL D E L ’ O R G A N I S M E A U T Ò N O M A D M I N I S T R AT I U
“ L L A R D ' I N F AN T S M U N I C I P AL E L M O L I P E T I T , E X E R C I C I D E 2 0 0 8
NOMBRE
PLACES

NOMBRE
VACANT
S

I.1.1 TÈCNIC/A MIG
I.1.1.1. EDUCADORA COORDINADORA
I.1.1.2. EDUCADOR/A INFANTIL
TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL

1
5
6

0
1
1

TOTAL GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

1

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

GRU
P

I. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
I.1 TÈCNICA.

A2
A2

P L A N T I L L A D E L P E R S O N AL D E L A S O C I E T A T D ’ AI G Ü E S I S E R V E I S D E S A N T
JOAN DE LES AB ADESSES * EXERCICI 2008
NOMBRE
PLACES

NOMBRE
VACANT
S

1

1

C1C2

I I.1.1 PERSONAL D’OFICIS
II.1.1.1. OFICIAL
II.1.1.2. OFICIAL PALETA
II.1.1.3. PERSONAL NETEJA
TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL

1
1
4
7

0
0
0
1

C2
C2

TOTAL GENERAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL

GRU
P

I. ADMINISTRACIÓ GENERAL
I.1 DIRECTOR ALBERG

II. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
II.1. SERVEIS ESPECIALS

Així mateix i vistes les Bases d'execució del Pressupost es proposa al plenari l'adopció
dels acords següents:
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PRIMER.- Aprovar el Pressupost General d'aquesta entitat per a l’any 2008,
juntament amb les Bases d'execució en la forma detallada.
SEGON.- Aprovar la Plantilla de personal per a l’exercici de 2008 que comprèn les
places reservades a funcionaris, personal laboral i eventual amb el contingut i detall
que s’assenyala en la part expositiva del present acord.
TERCER.- Aprovar les retribucions bàsiques i complementàries fixes i periòdiques que
han de percebre els funcionaris de la corporació durant l’any 2008 en la forma i
quanties individualitzades que figuren detalles en l’expedient del Pressupost.
QUART.- Aprovar les remuneracions, indemnitzacions i assignacions que han de
percebre el personal laboral fix i temporal, el personal eventual, els membres de la
corporació i els diferents grups polítics durant l’any 2008, en la forma i les quanties
individualitzades que figuren detallades en l'expedient del Pressupost.
CINQUÈ.- Aprovar les quanties globals d'incentius de productivitat i de gratificacions
previstes per serveis extraordinaris que figuren detallades en el Pressupost per a
l'exercici de 2008, i facultar a l’Alcaldia - Presidència per tal que pugui individualitzarles i atorgar-les segons les necessitats i/o objectius a aconseguir.
SISÈ.- Facultar a l’Alcaldia – Presidència i/o tinent d’alcalde en qui delegui
indistintament, tant àmpliament com en dret sigui menester, perquè en nom i
representació d’aquest Ajuntament puguin sol·licitar i resoldre quantes incidències
esdevinguin fins a la subscripció amb entitat creditícia d’un préstec d’import màxim
373.594,57 € amb destí a finançar les inversions contemplades dins del Pressupost de
2008.
SETÈ.- Comunicar dita operació de crèdit a la Direcció General de Política Financera
per a la seva deguda constància en compliment del Pla de Sanejament aprovat per
dita Direcció General i de les previsions d’endeutament contemplades en el mateix.
VUITÈ.- Exposar al públic pel termini de quinze dies hàbils, amb anunci previ en el
Butlletí Oficial de la Província i pels mitjans habituals, el Pressupost i la Plantilla i
considerar-ho aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar nou acord, si durant
l'esmentat termini no s'hi presenten reclamacions.
I exposar, també, al públic la modificació de la relació de llocs de treball pel termini de
20 dies, a través d’edictes que s’inseriran al BOP i al DOGC, per tal que les persones
interessades puguin fer les al·legacions i reclamacions que estimin pertinents. En cas
de no presentar-se al·legacions al respecte l’acord esdevindrà definitiu i eficaç sense
necessitat d’adoptar nou acord al respecte.
No obstant això, el plenari acordarà allò que cregui més adient “.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per 6 vots positius del grup polític municipal del PSC, 3 vots negatius
del grup polític municipal d´ERC i 2 abstencions del grup polític municipal de CiU.
3.- RECTIFICACIÓ ACORD APROVACIÓ TEXT REFÓS DEL CATÀLEG DE MASIES
I CASES DE PAGÈS DE SANT JOAN DE LES ABADESSES.
En data 25 de gener de 2008, el Ple de l’Ajuntament, va donar aprovació al text refós
del catàleg de masies i cases de pagès de Sant Joan de les Abadesses, redactat per
l’arquitecte Sr. Ramon Fortet i Bru.
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Atès que en el procediment i tal i com es considerava en l’acord d’aprovació definitiva
del catàleg per part de la Comissió Provincial d’Urbanisme, no es va documentar ni
ampliar la justificació de la idoneïtat d’incloure quatre finques en estat ruïnós, justificant
les raons per les quals es proposava la seva inclusió ( facilitat d’accés, facilitat
d’implantació dels serveis d’aigua potable, energia elèctrica o alternativa i depuració
d’aigües rtesiduals) i reconstrucció per destinar-les als usos previstos a l’article 47.3
del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’Urbanisme.
Atès que tampoc es va justificar documentalment que l’ús inicial d’una altra finca, era
el d’habitatge, ja que en cas contrari s’hauria d’excloure la possibilitat d’inclusió al
catàleg.
Atès que els propietaris de les finques afectades, previ acte d’audiència, han
presentat suficient documentació per a justificar i ampliar la informació sol.licitada per
part de al CPU i el tècnic redactor del catàleg les ha inclòs de nou al catàleg a
excepció de la finca numerada amb el 5.29 que no s’h pogut justificar documentalment
ni de cap altra manera que l’ús inicial de l’edifici, era el d’habitatge.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que proposa al Ple de l’Ajuntament l´adopció
els següents ACORDS:
PRIMER.- RECTIFICAR l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de data 25 de gener
de 2008, d’aprovació del text refós del Catàleg de masies i cases de pagès de Sant
Joan de les Abadesses.
SEGON.- INCLOURE al text refós del Catàleg de masies i cases de pagès de Sant
Joan de les Abadesses, les finques 3.19, 5.39, 8.25 i 9.24 del catàleg atès que es
justifica suficientment el que sol.licita l’acord de la CPU. Així mateix s’inclou la finca
9.13 del catàleg atès que la CPU la va excloure per considerar-la d’escassa o nul.la
entitat arquitectònica atès que no la va poder valorar en el seu moment, per manca de
fotografies, que finalment s’han pogut realitzar.
TERCER.- EXCLOURE l’edifici amb número 5.29, atès que ni per part de la propietat
ni de l’Ajuntament, s’ha pogut justificat el seu ús d’habitatge, així com les finques 20.02
i 3.18 que la CPU les va considerar d’escassa o nul.la entitat arquitectònica.
QUART.- APROVAR i VALIDAR el text refós del catàleg de masies i cases de pagès
de Sant Joan de les Abadesses, situades en sòl no urbanitzable,
CINQUÈ.- TRAMETRE aquest acord i dos exemplars diligenciats del text refós aprovat
a la CPU de Girona per la seva publicació al DOGC”.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova
per unanimitat dels seus membres (PSC, ERC i CiU).
4.- APROVACIÓ DEDICACIÓ PARCIAL REGIDOR, SR. JORDI CAPARRÓS I
MARCÉ.
Atesa la complexitat d’aquest Ajuntament, a la vista de les actuacions urbanístiques,
nombrosos serveis existents i de l’ampli ventall de projectes que aquesta Corporació té
previst desenvolupar.

AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES

Atès que de conformitat amb l’establert per l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i per l’article 13.4 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els membres de les
corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec
quan l’exerceixin en règim de dedicació exclusiva o parcial.
A la vista de l’informe-proposta de Secretaria de data 25 de març de 2008, i de
l’informe d’Intervenció de la mateixa data, pel qual es declara l’existència de suficient
consignació pressupostària per a procedir al pagament de les retribucions
determinades.
Realitzada la tramitació legalment establerta, és pel que es proposta al Plenari
Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Determinar que les regidories de joventut, festes, esports, entitats i noves
tecnologies que ostenta per delegació especial el regidor, Sr. Jordi Caparrós i Marcé,
realitzin les seves funcions en règim de dedicació parcial, havent de tenir una
presència efectiva mínima en l’Ajuntament de 20 hores setmanals.
SEGON.- Establir a favor del membre de la Corporació que exerceixi el seu càrrec en
règim de dedicació parcial, les retribucions que a continuació es relacionen, que es
percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les diferents mensualitats de l’any
i les dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre, i donar-los
d’alta en el règim general de la Seguretat Social, havent d’assumir aquesta Corporació
el pagament de les quotes empresarials que correspongui:
— Regidor, Sr.Jordi Caparrós i Marcé, percebrà una retribució anual bruta de
10.360 euros.
TERCER.- Que es publiqui el present acord de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província, als efectes dels seus coneixement general, donada la seva transcendència.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per 6 vots positius del grup polític municipal del
PSC, 3 vots negatius del grup polític municipal d´ERC i 2 abstencions del grup polític
municipal de CiU.
5.- RESOLUCIÓ PER MUTU ACORD DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA PER LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI
D´ACTIVITAT ESPORTIVA I DE SALUT DE LA NOVA ZONA ESPORTIVA ENTRE
L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I L´EMPRESA SPORT
ASSISTANCE, S.L.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 27 d’abril de 2.007 es
va aprovar adjudicar el concurs convocat per a la contractació de la concessió
administrativa per la construcció i explotació del Servei d’activitat esportiva i de salut a
la nova zona esportiva de Sant Joan de Les Abadesses a l’empresa SPORT
ASSISTANCE S.L, amb subjecció al plec de clàusules administratives, al projecte
bàsic aprovats per l’ajuntament i a les propostes tècniques presentades pel licitador, i
que incloïa la construcció d’un equipament esportiu i la seva explotació per un termini
de 10 anys.
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La inversió a executar en el contracte era de 2.544.000 € i incloïa l’execució d’una
nova zona esportiva a la zona de la Coromina del Bac, on s’hi preveien les següents
instal·lacions:
1.-Centre d’aigua i fitness amb pisicina coberta (20x10m), sales d’activitats, vestidors i
serveis.
2.-Camp de futbol de gespa artificial amb grades per al públic amb els seus vestidors i
serveis corresponents (CAM 2).
3.-Edifici bar cafeteria amb doble servei: usuari i públic extern a la instal.lació
esportiva.
4.-Dues pistes de tennis.
5.- Una piscina infantil exterior.
6.-Àrees d’activitat a l’aire lliure: trialsin i half-pipe, pista de footing i pista de bicicleta.
7.-Àrees de joc infantil a l’aire lliure.
8.-Aparcament exterior.
9.-Urbanització general de l’espai esportiu.
El finançament per poder executar el contracte de concessió i gestió d’obra pública
estava previst a través de subvencions de la Diputació de Girona, subvencions del
Consell Català de l’Esport i la venta del camp de futbol, venta que al licitar el contracte
encara no s’havia executat.
El ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Les Abadesses en sessió celebrada en data de
1 de desembre de 2.006 va acordar aprovar el Mapa d’Instal.lacions i Equipaments
Esportius Municipals de Sant Joan de Les Abadesses (MIEM) elaborat per l’empresa
Sport Assistance&Management. Es va trametre el MIEM al Consell Català de l’Esport
el qual va emetre informe en data de 19 de febrer de 2.007 i va supeditar l’aprovació
definitiva del MIEM a la seva modificació i introducció d’un seguit de prescripcions que
es mencionaven a l’informe.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 30 de novembre de
2.007 es va acordar aprovar la modificació del MIEM de Sant Joan de Les Abadesses .
Entre les modificacions més importants destaca la no inclusió de la piscina coberta i el
manteniment de les instal.lacions esportives actuals amb les obres necessàries pel
seu manteniment i adequació .
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 30 d’agost de 2.007 es
va acordar suspendre la formalització del contracte de concessió administrativa per la
construcció i explotació del servei d’activitat esportiva i de salut a la nova zona
esportiva de Sant Joan de Les Abadesses amb l’empresa SPORT ASSISTANCE S.L
fins que l’Ajuntament tingués consolidat el finançament per executar el contracte i fins
a la modificació del MIEM.
Atès el que estableix l’article 264 del Reial Decret Legislatiu 2/2.000, de 16 de juny, pel
qual s’aprova el text refós de la llei de contractes de les Administracions Públiques, el
qual preveu que els contractes es poden resoldre de mutu acord. L’article 265 preveu
que la resolució per mutu acord només podrà tenir lloc si la concessió no es troba
sotmesa a segrest acordat per infracció greu del concessionari i sempre que raons
d’interès públic facin innecessària o inconvenient la continuació del contracte.
Atès el que estableix l’article 266 del Reial Decret Legislatiu anteriorment esmentat, el
qual determina que quan el contracte es resolgui per mutu acord, els drets de les parts
s’acomodaran al vàlidament estipulat entre les parts.
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D’acord amb l’esmentat, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- RESOLDRE DE MUTU ACORD el contracte per la concessió administrativa
per la construcció i explotació del servei d’activitat esportiva i de salut a la nova zona
esportiva de Sant Joan de Les Abadesses amb l’empresa SPORT ASSISTANCE S.L,
d’acord amb la minuta de conveni de rescissió del contracte de mutu acord que consta
a l’expedient i amb efectes des del dia de la signatura del conveni.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària per tal que
procedeixi a la signatura del conveni de resolució del contracte de mutu acord als
efectes oportuns.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres 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 vots negatius del grup polític municipal d´ERC.
6.- RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 17 DE MARÇ DE
2008, RELATIU A L´APROVACIÓ CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE EL
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I L´AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES EN RELACIÓ A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ
D´ESPECIAL INTERÈS I AMB CARÀCTER EXCEPCIONAL.
Atesa la voluntat d´aquest Ajuntament de dinamitzar la rehabilitació dels habitatges de
la Vila Vella ja que aquesta pateix un procés de degradació i pèrdua de dinamisme i, al
mateix temps donar un impuls defintiu al barri amb l´execució de la totalitat de les
propostes contingudes en el Pla Especial de la Vila Vella, el qual fins el moment, no ha
estat possible de desenvolupar en la seva totalitat per manca de recursos.
Atès que l´any 2007 la Vila Vella de Sant Joan de les Abadesses va obtenir fons de la
Llei de Barris, que han de permetre avançar les inversions previstes en l´espai públic i
els seus equipaments, si bé és totalment necessari emprendre una política de
rehabilitació sistemàtica i de qualitat del seu parc d´habitatges.
Atès que l´antiguitat i la tipologia dels seus edificis fan que les inversions en aquests
siguin molt costoses i allunyades de la capacitat de la majoria dels seus habitants, i per
aquest motiu es proposa que la Vila Vella pugui beneficiar-se dels ajuts extraordinaris
que preveu el Departament de Medi Ambient i Habitatge en el Decret 455/2004, de 14
de desembre, de regulació del Pla de rehabilitació d´habitatges de Catalunya,
concretament:
-

Cofinançament dels Test de l´edifici (TEDI).
Incrementar amb un 10% l´import de les subvencions concedides per a les
sol.licituds d´ajuts.
Subvencions addicionals per cobrir el cost dels projectes i direcció d´obres de
les actuacions de rehabilitació dels edificis i habitatges.

Atès l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 17 de
març de 2008.
Per tot el que s´acaba d´exposar és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió
celebrada en data 17 de març de 2008 i APROVAR el conveni a subscriure entre el
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Departament de Medi Ambient i Habitatge i l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses en relació a actuacions de rehabilitació d´especial interès i amb caràcter
excepcional a la Vila Vella, el qual s´adjunta com annexe.
SEGON.- NOMENAR com a membre de la comissió de seguiment de les actuacions
de rehabilitació i de l´execució de les obres prevites en el conjunt d´habitatge objecte
d´aquest conveni, al Sr. Miquel Grifell i Suàrez.
TERCER.- APROVAR l´informe emès per l´arquitecte, Sr. Ramon Muñoz i Jordan i
l´antropòloga, Sra. Nydia Tremoleda i Pàmies, per a la sol.licitud de la declaració de la
Vila Vella com a àrea d´atenció especial a efectes de rehabilitació, el qual s´adjunta
com annexe.
QUART.- FACULTAR a l´alcalde-president, tan àmpliament com en dret fora menester,
per a signar qualsevol document que sigui necessari per a l´efectivitat dels presents
acords.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la Direcció general de Qualitat de
l´Edificació i Rehabilitació de l´Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge,
a fi i efectes oportuns.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per unanimitat dels seus membres (PSC, ERC i CiU).
7.- NOMENAMENT COMISSIÓ REPRESENTATIVA DE L´AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES EN L´OPERACIÓ DE DELIMITACIÓ DEL TERME
MUNICIPAL DE RIPOLL.
Mitjançant acord adoptat ple Plenari Municipal en sessió celebrada en data 3 de març
de 2006, es va aprovar la constitució de la Comissió que ha de representar aquest
Ajuntament en les operacions de delimitació del terme municipal de Ripoll.
D´acord amb l´article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en el supòsit que durant la
tramitació de l´expedient es produís una renovació del consistori degut a un procés
d´eleccions municipals, s´ha de ratificar la comissió de delimitació territorial que ja hi
ha o bé nomenar una nova comissió de delimitació municipal per decret d´alcaldia que
amb posterioritat haurà de ser ratificat per ple.
Vist que hi ha hagut una renovació del consistori degut a un procés d´eleccions
municipals, és procedent nomenar una nova comissió.
Per tot lo exposat és pel que es proposa al Plenari municipal l´adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- CONSTITUIR la Comissió que ha de representar aquest Ajuntament en les
operacions de delimitació del terme municipal de Ripoll i que estarà formada per :
Sr. Ramon Roqué i Riu, Alcalde-President
Sra. Anna Ruano i Romero, regidora
Sr. Eudald Costa i Pérez, regidor
Sr. Miquel Grifell i Suárez arquitecte tècnic municipal
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària
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SEGON.- FACULTAR a l´Alcalde-President, Sr. Ramon Roqué i Riu, perquè dugui a
terme les actuacions necessàries en relació a aquests acords.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a l´Ajuntament de Ripoll i al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a fi i efectes
oportuns.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per unanimitat dels seus membres (PSC, ERC i CiU).
8.- NOMENAMENT COMISSIÓ REPRESENTATIVA DE L´AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES EN L´OPERACIÓ DE DELIMITACIÓ DEL TERME
MUNICIPAL DE VALLFOGONA DE RIPOLLÉS.
Mitjançant acord adoptat ple Plenari Municipal en sessió celebrada en data 28 d´abril
de 2006, es va aprovar la constitució de la Comissió que ha de representar aquest
Ajuntament en les operacions de delimitació del terme municipal de Vallfogona de
Ripollés.
D´acord amb l´article 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula
la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, en el supòsit que durant la
tramitació de l´expedient es produís una renovació del consistori degut a un procés
d´eleccions municipals, s´ha de ratificar la comissió de delimitació territorial que ja hi
ha o bé nomenar una nova comissió de delimitació municipal per decret d´alcaldia que
amb posterioritat haurà de ser ratificat per ple.
Vist que hi ha hagut una renovació del consistori degut a un procés d´eleccions
municipals, és procedent nomenar una nova comissió.
Per tot lo exposat és pel que es proposa al Plenari municipal l´adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- CONSTITUIR la Comissió que ha de representar aquest Ajuntament en les
operacions de delimitació del terme municipal de Vallfogona de Ripollés i que estarà
formada per :
Sr. Ramon Roqué i Riu, Alcalde-President
Sra. Anna Ruano i Romero, regidora
Sr. Eudald Costa i Pérez, regidor
Sr. Miquel Grifell i Suárez arquitecte tècnic municipal
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària
SEGON.- FACULTAR a l´Alcalde-President, Sr. Ramon Roqué i Riu, perquè dugui a
terme les actuacions necessàries en relació a aquests acords.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a l´Ajuntament de Ripoll i al Departament de
Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, a fi i efectes
oportuns.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per unanimitat dels seus membres (PSC, ERC i CiU).
9.- APROVACIÓ INCOACIÓ EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ
MUNICIPAL DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I OGASSA.

DEL

TERME
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Atès que no hi ha constància de la realització d´una acta de delimitació firmada de
conformitat per ambdós ajuntaments, es considera necessari procedir a la delimitació
del terme municipal de Sant Joan de les Abadesses amb el terme municipal d´Ogassa,
per tal de poder disposar del mapa municipal de Sant Joan de les Abadesses, una
vegada efectuades la resta de delimitacions amb els municipis límitrofs.
És per aquest motiu que es propasa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Incoar expedient de delimitació dels termes municipals de Sant Joan de les
Abadesses i Ogassa.
SEGON.- CONSTITUIR la Comissió que ha de representar aquest Ajuntament en les
operacions de delimitació del terme municipal d´Ogassa i que estarà formada per :
Sr. Ramon Roqué i Riu, Alcalde-President
Sra. Anna Ruano i Romero, regidor
Sr. Eudald Costa i Pérez, regidor
Sr. Miquel Grifell i Suárez arquitecte tècnic municipal
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la Direcció General d´Administració Local
del Departament de Governació i Administracions Públiques, a l´Ajuntament d´Ogassa
i als propietaris de les finques afectades.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per unanimitat dels seus membres (PSC, ERC i CiU).
10.- APROVACIÓ ADDENDA DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT EL 19 DE
NOVEMBRE DE 2003 ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I
OBRES PÚBLIQUES I L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LESE ABADESSES
PER A LES OBRES DE TRACTAMENT DELS CARRERS DE LA VILA VELLA –
CENTRE HISTÒRIC, SEGONA FASE ( CARRERS VISTA ALEGRE, TINTS I ABAT
ISALGUER).
Atès el conveni signat en data 19 de novembre de 2003 entre aquest Ajuntament i el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per a les obres de tractament
dels carrers de la Vila Vella, 2ª Fase ( carrers Vista Alegre, Tints i Abat Isalguer ) en
aplicació del programa “Reviure les velles ciutats”.
Atès que una vegada iniciat el procés de compliment d´aquest conveni, ambdues parts
consideren oportú que l´aportació de l´Institut Català del Sòl s´incrementi en 60.101,21
euros.
Atès el conveni signat en data 24 de maig de 2007 entre les mateixes parts, per a les
obres del Parc de la Muralla, actuació que ha acabat inclosa entre les que han obtingut
ajuts de la Llei de Barris, motiu pel qual les parts convenen en anul.lar l´esmentat
conveni.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l´addenda de modificació del conveni signat el 19 de novembre
de 2003 entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l´Ajuntament
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de Sant Joan de les Abadesses per a les obres de Tractament dels Carrers de la Vila
Vella – Centre Històric, segona fase ( Carrers Vista Alegre, Tints i Abat Isalguer), el
qual s´adjunta com annexe.
SEGON.- ANUL.LAR el conveni signat en data 24 de maig de 2007 entre l´Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses i el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, per a les obres del Parc de la Muralla de la Vila Vella.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes
oportuns.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per unanimitat dels seus membres (PSC, ERC i CiU).
11.- APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE
SERVEIS FUNERARIS AMB L´EMPRESA POMPAS FÚNEBRES DEL RIPOLLÈS.
Atès que la Junta de Govern Local celebrada en sessió ordinària de data 27 de maig
de 2002, va prendre l’acord de prorrogar el contracte de serveis funeraris establert
amb l’empresa funerària Pompes Fúnebres del Ripollès pel termini de sis mesos de
del 04-06-2002 fins el 04-12-2002.
Vist que un cop transcorreguda la pròrroga aprovada l’any 2002, no es va preveure
una nova prorroga fins a l’adjudicació del servei, però no obstant, l’empresa ha
continuat prestant el servei i, per altra part, la concessió no s’ha liquidat ni s’ha
rescatat ni s’ha extingit en cap moment, per la qual cosa s’ha d’entendre que encara
és vigent.
Vist que l’article 248 del Decret 179/1995, de 13 de juny, regulador del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, preveu la potestat de modificar la durada
del contracte per raons d’interès públic i en atenció a la necessitat de prorrogar la
concessió existent en tant que no es convoqui i s’adjudiqui la nova concessió, per tal
de no deixar de prestar el servei.
Vist que cal regularitzar la situació existent amb el reconeixement i la legalització de la
situació jurídica existent al dia d’avui, amb la declaració expressa de la pròrroga
prevista al ROAS fins a la nova adjudicació del servei, per raons del garantiment del
servei funerari a la població.
Vista la regulació de la concessió als articles 243 i següents de l’esmentat ROAS, així
com la regulació del Decreto 297/1997, de 25 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament de policia sanitària mortuòria i el Plec de clàusules reguladores del
contracte concessional vigent.
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la pròrroga de la concessió de serveis funeraris amb efectes des
del 5 de desembre de 2002 i fins a la nova adjudicació del servei.
SEGON.- APROVAR la liquidació del cànon anual de la concessió pendents del 2003
al 2008, ambdós inclosos, de conformitat al contracte concessional existent.
TERCER.- Notificar aquest acord a la concessionària per al seu coneixement i efecte
oportuns.
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Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres 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.
12.- APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE PREUS PÚBLICS.
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 13 de març de 2008 es sol·licità
informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable per a
aprovar l’Ordenança municipal general reguladora de preus públics.
Atès l´informe emès per part de la Secretària-Interventora d´aquesta Corporació, en
data 17 de març de 2008.
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, 178 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 63 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal general reguladora de
preus públics, en els termes que figura en l´expedient.
SEGON.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini de
trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària
i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i
formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.
TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de
documents relacionats amb aquest assumpte.
Sotmesa la proposta d´acord de Ple a consideració dels seus membres, aquesta
s´aprova per unimitat dels membres presents a la sessió.
13.- APROVACIÓ ASSIGNACIÓ DEL CAPÍTOL
PER LA PRESTACIÓ
SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE
CATALUNYA, ANY 2007.
D´acord amb la Llei 4/2007, de 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2007, la participació dels municipis en els ingressos de la Generalitat,
integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, inclou dos capítols. Un de
lliure disposició pels municipis i, un altre per a la prestació supramunicipal de serveis,
del qual, segons la distribució feta a l´article 46 de la mateixa llei, pertoca a aquest
Ajuntament la quantitat de 7.457,69 euros.
Tal i com disposa aquest article, aquesta participació té com a finalitat sufragar les
despeses derivades de les activitats o inversions supramunicipals i l´ajuntament la pot
destinar, en la seva totalitat o en part, a una o diverses entitats supramunicipals en les
quals hi participin.
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Per tot el que s´acaba d´exposar és pel que es proposta al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l´assignació del capítol per a la prestació supramunicipal de
serveis del Fons de cooperació local de Catalunya corresponent a l´any 2007 que
pertoca a l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i que ascendeix a la quantitat
de 7.457,69 euros, a les entitats que a continuació es relacionen i pels imports
indicats:
Alba- Ter : 3.871,53 euros.
Consorci Vies Verdes : 3.040,58 euros
Fundació MAP : 545,58 euros
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la Direcció General d´Administració Local i
a les parts interessades a fi i efectes oportuns.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres 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.
14.- DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
La Secretària de la Corporació dóna compte al Plenari Municipal de les actes de la
Junta de Govern Local compreses entre el 14 de gener de 2008 i el 10 de març de
2008, ambdues incloses.
El Plenari Municipal se´n dóna per assebentat.
15.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA SEGÜENTS: DEL 233 AL
234 DE 2007 I DE L´1 AL 25 DE 2008.
La Secretària de la Corporació dóna compte al Plenari Municipal dels Decret d´Alcaldia
números 233 i 234 del 2007 i de l´1 al 25 del 2008.
El Plenari Municipal se´n dóna per assebentat.
16.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPAL
16.- MOCIÓ A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM LA FESTA
NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS
Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles a arreu dels territoris
de parla catalana; des del Nord dels Pirineus fins al Sud del País Valencià, passant per
les Illes Balears, La Franja, Andorra i l’Alguer.
Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des del 1966 ençà,
han contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la
nostra nació.
Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social,
col·lectiu i cerimoniós; fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles, i la seva
vigència actual, que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques i socials,
superant períodes històrics molt difícils al llarg del temps.
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Atès el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels territoris que
conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de Pàtria d’una
comunitat històrica com a símbol d’esperança.
Per tot això que hem exposat el Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:
Primer. Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan
com la Festa Nacional dels Països Catalans.
Segon.- Demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que prenguin
en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan, la Festa Nacional dels
països catalans, ja que és una tradició popular arrelada en una de les tradicions més
antigues d’aquests territoris, així com que emprenguin les accions necessàries per a
fer-la efectiva.
Tercer.- Comunicar aquest acord a Òmnium Cultural i a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova
per unanimitat dels seus membres ( PSC, ERC i CiU).
16. bis.- MOCIÓ DEMANANT L’AMPLIACIÓ DELS SERVEIS FERROVIARIS AL
SEU PAS PEL RIPOLLÈS I L’ESTABLIMENT DE SISTEMES DE COORDINACIÓ
AMB L’HOSPITAL COMARCAL DE CAMPDEVÀNOL MENTRE DURIN LES OBRES
DE LA DESDOBLAMENT DE LA ©-17
Arrel de les obres de desdoblament de la ©-17 en el tram Vic-Ripoll es preveu un
augment de les aturades del trànsit de vehicles, fet que ocasionarà perjudicis pels
usuaris de la citada via.
La ©-17 és una via molt utilitzada pels ciutadans de la comarca del Ripollès, atès que
és l’eix principal de connexió tant dels ciutadans que surten de la comarca com dels
que hi accedeixen.
Actualment les obres es troben a l’alçada d’Orís i ja causen certes aturades al trànsit
de vehicles. En la propera fase consistent en l’execució de les obres entre Orís i Ripoll,
es preveu que els talls de carretera siguin més freqüents i de major durada, extrem
que es constata a través del mateix projecte atesa la topografia del terreny, i per les
declaracions que ha realitzat el propi contractista en diversos mitjans de comunicació.
A fi de cercar solucions per a poder donar a les persones usuàries de la ©-17
alternatives mentre durin aquestes obres, vista la moció aprovada pel Ple de
l’Ajuntament de Ripoll, en que es proposa l’ampliació dels serveis ferroviaris, i tenint en
compte que la comarca gaudeix d’un Hospital Comarcal situat en el municipi de
Campdevànol, que dóna alguns serveis a les persones de la comarca a través
d’unitats hospitalàries situades a Vic.
Al Ple de la Corporació es proposa:
Primer.- Sol·licitar a RENFE l’augment de la freqüència del servei ferroviari en el seu
tram per la comarca del Ripollès amb la finalitat de donar una alternativa a l’ús de la ©17 mentre durin l’execució de les obres del desdoblament de la carretera.
Segon.- Sol·licitar a la Secretaria de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya la
coordinació contínua de les obres en relació a la prestació de serveis que ha de dur a
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terme l’Hospital de Campdevànol amb l’objecte d’evitar contratemps i problemes en la
prestació de serveis externalitzats.
Tercer.- Trametre aquesta moció a la resta dels municipis de la comarca del Ripollès al
Consell Comarcal del Ripollès i al Patronat de l’Hospital de Campdevànol, als efectes
que si ho consideren oportú s’adhereixin a la mateixa.
Quart.- Notificar aquesta resolució a RENFE i al Ministeri de Foment per al seu
coneixement i als efectes d’adopció de les mesures necessàries per fer efectiva
l’ampliació dels serveis ferroviaris sol·licitada.
Cinquè.- Comunicar aquesta resolució al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, per tal que, en el marc de les seves
competències sol·liciti també aquest augment dels serveis ferroviaris.
Sisè.- Comunicar aquesta resolució al contractista de l’obra per al seu coneixement i a
l’efecte corresponent.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova
per unanimitat dels seus membres ( PSC, ERC i CiU).
17.- TORN OBERT DE PARAULA.
El grup polític municipal d´ERC formula el prec que es transcriu literalment a
continuació:
“ Atès que Sant Joan de els Abadesses, disposa d´un centre cívic, espai en el qual,
entre d´altres activitats, s´hi imparteixen diferents cursos.
Atès que des del setembre de 2007, es fan classes d´anglès per nens i nenes a partir
de 2 anys.
Atès que l´actual ubicació del centre cívic, a la carretera de Camprodon, és un lloc on
el trànsit de cotxes i camions és molt nombrós, i que tant sols es separa de la carretera
pels dos metres de l´actual vorera.
És pel que es proposa al Plenari Municipal d´aprovació del següent acord:
Col.locació inmediata d’una barana davant de les entrades del centre cívic, per minorar
el perill que actualment hi ha, ja qu la sortida el centre cívic per part dels alumnes més
patits és molt directa a la carretera de Camprodon “.
A la vista del prec formulat per part dels regidors del grup polític municipal d´ERC,
l´equip de govern contesta dient-los que s´ho miraràn i procediran tan aviat com es
pugui, a la col.locació d’una barana davant l´entrada del centre cívic.
No havent-hi més assumptes a tractar, l´Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
23:10 hores de la qual s´estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que
certifico, l´Alcaldessa de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
Alcalde-president

