ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 28 DE
GENER DE 2011.
Identificació de la sessió:
Legislatura: 2007-2011
Sessió número: PLE AJUNTAMENT 2010/32
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 L´ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE
L´AJUNTAMENT EN DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2010.
2. APROVACIÓ CONVENI A SUBSCRIURE AMB EL SR. ALBERT FRANCH,
RELATIU A LA NO APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS A LA
FINCA DE LA SEVA PROPIETAT UBICADA AL C/ RAMON URG, 24.
3. APROVACIÓ SOL.LICITUD A EFECTUAR AL DEPARTAMENT DE
BENESTAR SOCIAL I FAMILIA, DE REVISIÓ, EN ZONES RURALS, DE
L´APORTACIÓ PER A DESPLAÇAMENTS EN L´ATENCIÓ PRIMÀRIA I DEL
SISTEMA
DE
COMPTABILITZACIÓ
HORÀRIA
EN
L´ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA.
4. MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:
4.1.- MOCIÓ DE REBUIG VERS LA SENTÈNCIA DEL SUPREM
CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES
CATALANES EMESA EL PASSAT DIA 22 DE DESEMBRE.
5. DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA.
6. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
7. 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 L´ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE
L´AJUNTAMENT EN DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2010.
Sotmesa l´acta de la sessió celebrada en data 26 de noviembre de 2010 a
consideració dels membres del Plenari Municipal presents a la sessió, aquesta
s´aprova per unanimitat.

2. APROVACIÓ CONVENI A SUBSCRIURE AMB EL SR. ALBERT FRANCH,
RELATIU A LA NO APLICACIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS A LA
FINCA DE LA SEVA PROPIETAT UBICADA AL C/ RAMON URG, 24.
La Secretària procedeix a llegir la proposta d´acord que es transcriu literalment a
continuació:
“Vist l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 30 de juny de
2006, mitjançant el qual va aprovar l´acord d´imposició i aplicació de contribucions
especials amb motiu de les obres de “Transformació viària del carrer Ramon d’Urg,
ordenació pavimentació, infraestructura i mobiliari urbà”.
Atès que un dels subjectes passius obligats al pagament de les esmentades
contribucions especials fou el Sr. Albert Franch i Ordi, com a propietari de la finca
ubicada al C/ Ramon d´Urg, número 24.
Atès que els paràmetres aplicats pel repartiment de les esmentades contribucions
especials varen ser per percentatges iguals, els següents:
1) Metres líneals de façana
2) Superfície del solar
3) Edificabilitat permesa
Atès que en el cas de la finca propietat del Sr. Franch ubicada al C/ Ramon d´Urg,
número 24, se li van aplicar el 100% dels tres paràmetres acabats esmentar i pel total
de la finca, tot i que aquesta també limita amb la Plaça Pompeu Fabra i amb el pas
d´accés a la Colònia Espona, essent l´únic cas en el que es va aplicar aquest criteri,
atès que a les altres finques se´ls va aplicar la part proporcional tenint en compte la
situació de l´edifici respecte el carrer Ramon d´Urg.
Vista la proposta de conveni a subscriure entre el Sr. Franch i l´Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses, el qual consta a l´expedient.
Per tot el que s´acaba d´exposar és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el conveni a subscriure entre el Sr. Albert Franch i Ordi i
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en els termes que consta a l´expedient,
per tal de no aplicar noves contribucions especials a la finca ubicada al C/ Ramon
d´Urg, número 24 si aquest Ajuntament decideix a partir del dia d´avui, aplicar
contribucions especials per les obres d´urbanització dels carrers llindants amb
l´esmentada finca.

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”.
A continuació l´Alcalde-president explica resumidament en què consisteix aquest punt
de l´ordre del dia del Ple.
Seguidament es cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Jordi Terrades, el qual
manifesta que el seu grup polític s´abstindran en la votació d´aquest punt perquè tot i
que veuen que és un error de càlcul que cal esmenar, consideren que la forma que
s´ha optat per esmenar l´error no és la més ortodoxa i que hagués estat més correcta
fer el càlcul del què ha pagat de més i retornar-li aquesta quantitat.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova amb 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.

3. APROVACIÓ SOL.LICITUD A EFECTUAR AL DEPARTAMENT DE
BENESTAR SOCIAL I FAMILIA, DE REVISIÓ, EN ZONES RURALS, DE
L´APORTACIÓ PER A DESPLAÇAMENTS EN L´ATENCIÓ PRIMÀRIA I DEL
SISTEMA
DE
COMPTABILITZACIÓ
HORÀRIA
EN
L´ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA.
La Secretària procedeix a llegir la proposta d´acord que es transcriu literalment a
continuació:
“Atès que al Consorci de Benestar Social del Ripollès li ha estat delegada pel Consell
Comarcal del Ripollès i per l’Ajuntament de Ripoll, la gestió dels serveis socials dels 19
municipis del Ripollès;
Atès que el finançament dels serveis socials bàsics és possible, tal i com estableix la
llei de serveis socials, per les aportacions econòmiques dels ens locals, dels usuaris
dels serveis pel sistema de copagament i pel Departament de Benestar i Família;
Vist que aquest últim, utilitza el Contracte Programa com una eina que regula aquest
finançament. El contracte programa està estructurat en fitxes que corresponen als
diferents serveis o grups de serveis que corresponen a cada territori. Cada fitxa
estableix els objectius, indicadors d’avaluació i quanties màximes que el Departament
de Benestar i Família aporta al Consorci de Benestar Social del Ripollès;
La fitxa 1 fa referència a dos serveis socials bàsics: els serveis socials d’atenció
primària i el servei d’ajut a domicili que representen aproximadament el 67% del
pressupost total del Consorci.
Les regles del finançament que estableix aquesta fitxa són les següents:
1. Serveis Socials d’Atenció Primària.
El Departament de Benestar i Família estableix que per nombre d’habitants
corresponen 10 professionals dels quals aporta el 66% del seu cost (estableix un
cost de referència per professional, superior al nostre cost per professional) i un
2% de la seva aportació en concepte de desplaçaments.

2. Servei d’Ajut a Domicili:
Estableix un nombre màxim d’hores anuals d’ajut a domicili, de les quals aporta el
66% del cost/hora, què també estableix.
Cost hora: 16,25€/h a tot Catalunya; aportació: 10,72€/h.
Al Ripollès assigna per l’any 2010, 39.000 hores de les quals preveiem que en
realitzarem 31.000.
La conseqüència és que la total d’aportació pel 2010 que el Departament té
consignada pel Consorci de Benestar Social, per atendre aquests dos serveis és d’un
import de 672.339,45 €, dels quals més de 100.000€ no es podran justificar.
Per contra, la despesa de desplaçaments i el 30% del temps que es dedica als
desplaçaments per aquests dos serveis, és de 210.000 € aproximadament. El
Departament no finança aquestes despeses i han de ser assumides pels 19 municipis
del Ripollès.
Tenint en compte que el Ripollès és una comarca de muntanya, formada per municipis
que es troben molt separats, en espai i en temps de la seu dels serveis socials a Ripoll
i que, a més, presenta dificultats d’accés durant l’hivern que agreugen el temps de
prestació dels serveis;
En atenció a que la Llei d’Alta Muntanya preveu una atenció especial a les comarques
de Muntanya perjudicades per l’orografia i el clima en la prestació dels serveis bàsics
per la població i que els desplaçaments són inherents i necessaris per poder prestarlos;
Vist que aquesta petició no suposa un increment de la partida pressupostada pel
Departament de Benestar i Família;
Per tot l’exposat és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Benestar i Família:
a) Que l’aportació en concepte de desplaçaments per als serveis d’atenció primària
sigui com a mínim del 66% del cost real.
b) Que el temps de desplaçament en el servei d’ajut a domicili sigui comptabilitzat
com a temps d’atenció.
c) Que subsidiàriament el Consorci de Benestar Social del Ripollès percebi en
concepte de ruralitat, la totalitat de les quantitats econòmiques consignades pel
Departament de Benestar i Família.
SEGON.- Comunicar aquest acord al Departament de Benestar i Família.
TERCER.- Trametre aquest acord al Consorci de Benestar Social del Ripollès”.
Seguidament el senyor alcalde, Ramon Roqué i Riu, efectua una breu explicació del
contingut d´aquest punt.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.

4. MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:
4.1.- MOCIÓ DE REBUIG VERS LA SENTÈNCIA DEL SUPREM
CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES
CATALANES EMESA EL PASSAT DIA 22 DE DESEMBRE.
La Secretària procedeix a llegir la proposta d´acord que es transcriu literalment a
continuació:
“El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la
retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, insten el Govern a
modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà com a llengua vehicular al costat
del català a totes les escoles "com a llengua vehicular de forma proporcional i
equitativa en tots els cursos del cicle d'ensenyament obligatori", és a dir, fins als 16
anys, el final de la ESO. D’aquestes, una anuncia que la Generalitat haurà d'adaptar el
sistema d'ensenyament per garantir la presència del castellà de manera "equitativa"
respecte del català.
El Tribunal Suprem espanyol declara "el dret del recurrents al fet que el castellà
s'utilitzi també com a llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat
Autònoma Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà d'adoptar les mesures
que calgui per adaptar el seu sistema d'ensenyament a la nova situació creada per la
sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a
llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, juntament amb el català". "De la
mateixa manera, declarem el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions,
circulars i qualsevol altra documentació tant oral com escrita que li siguin remeses pel
centre [d'ensenyament] siguin també en castellà", conclou la part dispositiva de la
sentència.
Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es produeix a
més contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiat
internacionalment com a model per preservar la llengua i garantir la integració de les
persones nouvingudes.
Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot regular
la obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució espanyola, i
perquè el català és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la família”.
La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que comparen el
reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació que
experimenten altres llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu
i en d’altres països plurilingües.
La legislació de l'Estat espanyol, de manera excepcional, fa un tracte discriminatori
vers el català, i que la nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea si la
comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants. Els informes,
per exemple, destaquen el tracte impositiu desmesurat que aplica el Govern espanyol,
amb almenys 500 lleis que imposen la llengua castellana al nostre territori.
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya.
Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra de la nostra
llengua amb l’objectiu de la seva extinció.

És per tots aquests motius que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER- Manifestar el rebuig de l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a
aquestes Sentències del Tribunal Suprem que signifiquen la fi del sistema d’immersió
lingüística de les escoles catalanes.
SEGON.- Manifestar el suport de l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses al
sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes.
TERCER.- Reclamar unitat a les forces polítiques i a la societat civil catalana enfront
l’enèsim atac a la llengua, cultura i societat catalana.
QUART.- Demanar al Govern de la Generalitat que mantingui l’actual model
d’immersió lingüística , la màxima fermesa en la defensa de la legislació lingüística del
nostre país i el suport necessari als nostres docents per a que puguin aplicar aquesta
legislació en les nostres escoles.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al Tribunal
Suprem, i als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya “ .
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.

5. DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA.
El Plenari Municipal es dóna per assabentat dels Decrets d´Alcaldia.

6. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
El Plenari Municipal es dóna per assabentat dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local.

7. TORN OBERT DE PARAULA.
El senyor alcalde pregunta si algún regidor té alguna cosa a comentar dins el torn
obert de paraula. A tal efecte el regidor, Sr. Joan Àlvarez comenta que el seu grup vol
fer una proposta a l´equip de govern consistent en que es tornin a revisar els valors
cadastrals perquè aquests actualment han baixat respecte els que hi havien quan es
va aprovar la revisió cadastral. Comenta que varis ajuntaments que també varen
aprovar la revisió cadastral l´any 2007 ho han fet i, per això demanen que es faci la
corresponent petició al cadastre per tal que revisi els valors cadastrals i d´aquesta
forma, els santjoanins i santjoanines hagin de pagar menys d´IBI.
El senyor alcalde comenta que si realment això que el regidor, Sr. Àlvarez ha explicat
és possible de fer i el cadastre dóna garanties de que farà una nova revisió ben feta,
no hi veu cap problema en què es faci.
El regidor, Sr. Àlvarez comenta que entén que no és una revisió a fons sinó només
una revisió dels valors cadastrals per millorar la situación actual dels contribuents.

El senyor alcalde comenta que s´ha de veure si això és o no possible i, si ho és, en
quins terminis i com, és a dir, que cal ser molt prudent i no crear cortines de fum.
El regidor, Sr. Joan Àlvarez comenta que el cadastre s´ha compromés en fer aquesta
feina en 2 o 3 anys en altres llocs que es trobaven en la mateixa situación que
nosaltres.
El Sr. Ramon Roqué, alcalde-president, manifesta que es mirarà i consultarà al
cadastre però que cal tenir molt clares les garanties de tot aquest procés.
El regidor, Sr. Raimon Traver comenta que cal veure que no sigui una arma
electoralista i vigilar que sigui amb la voluntat de revertir-ho a la ciutadania.
El regidor, Sr. Gerard Costa, comenat que no es tractaria de fer una nova revisió
cadastral sinó únicament una rebaixa dels valors per tal d´ajustar-los als valors actuals
del mercat.
El senyor alcalde comenta que l´ajuntament té té la potestat mitjançant ordenança
fiscal de fixar el tipus de gravamen de l´IBI i que si s´abaixa aquest, també pagarà
menys el contribuent. També destaca que la situación económica de l´ajuntament ha
obligat a l´equip de govern a mantener un IBI excessivament elevat i això sempre ho
han reconegut. El que cal fer en un futur immediat és una bona gestió económica i
anar abaixant el tipus de gravamen d´aquest impost. No obstant això, es consultarà al
cadastre si és o no possible d´efectuar aquesta modificació a la baixa dels valors
cadastrals.
No havent-hi més assumptes a tractar, l´Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
21:30 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

