AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
30/07/2010

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA

Identificació de la sessió:
Legislatura: 2007-2011
Sessió número: 2010/29 BIS
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 EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE DE L´AJUNTAMENT EN DATA 19/07/2010
2. APROVACIÓ MESURES URGENTS PER REDUIR EL DÈFICIT PÚBLIC.
3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ QUADRE INVERSIONS PRESSUPOST 2010.
4. APROVACIÓ ANNEX AL CONVENI DE RENOVACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE TRIBUTS
LOCALS ( REFERENT A LA GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE
MULTES).
5. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PREUS ALBERG RUTA DEL FERRO I ALBERG
RURAL RURAL RUTA DEL FERRO.
6. APROVACIÓ CONVENI ENTRE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES I L´INSTITUT CATALÀ DEL SOL (INCASOL) DE CESSIÓ
TEMPORAL I GRATUÏTA DE L´ÚS D´UN LOCAL COM A SALA DE VETLLA I
DE NOVACIÓ PARCIAL DE L´ESCRIPTURA DE COMPRAVENDA
ATORGADA EN DATA 6 D´AGOST DE 2009.
7. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT
D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A L'AJUNTAMENT DE
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SANT JOAN DE LES ABADESSES PER SER TITULAR D'UNA LLAR
D'INFANTS PER AL CURS 2009-2010, D'UN IMPORT DE 82.800 EUROS
8. APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2011
9. APROVACIÓ MOCIÓ EN CONTRA LA SENTÈNCIA EFECTUADA DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL VERS L´ESTATUT DE CATALUNYA.
10. MOCIÓ CORRELLENGUA 2010.
11. MOCIÓ PER IMPULSAR LA MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT EN
RELACIÓ AMB LA COORDINACIÓ DE L´U PER CENT CULTURAL.
12. MOCIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 14.2 DEL REIAL DECRETLLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES
EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC.
13. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
14. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
15. TORN OBERT DE PARAULA.

S’obre la sessió per la Presidència a les 21:00 comprovada per la Secretària la
existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera
convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l´ordre del dia.
1. APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE DE L´AJUNTAMENT EN DATA 30/07/2010.
Sotmesa l´acta de la sessió anterior del Plenari Municipal a consideració dels seus
membres, aquesta s´aprova per unanimitat.
2. APROVACIÓ MESURES URGENTS PER REDUIR EL DÈFICIT PÚBLIC.
La Secretària de la Corporació procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Els Ajuntaments catalans no som aliens a la situació global que s´ha creat en relació
a la crisi financera. La crisi financera obliga als ajuntaments a incrementar d´una
manera molt important les demandes dels seus ciutadans en serveis relacionats amb
polítiques socials, d´ocupació i atenció a les persones per fer front als reptes de la
convivència i de la cohesió social i que inevitablement necessiten de més recursos i
més eficients.
Però al mateix temps manifestem que hem gestionat de forma eficaç els recursos
disponibles. No cal recordar que els governs locals en general han estat garantia de
bona gestió i instruments imprescindibles per millorar la qualitat de vida dels ciutadans
i ciutadanes i que, en un context de crisi com l´actual, recobren un paper més rellevant
per la seva proximitat i la necessitat d´incrementar les polítiques de benestar.
El mòn local ja fa molts anys que està portant a terme competències que no els són
pròpies i assumint en molts casos la totalitat del seu cost. Un deute històric que no ha
estat reparat i que des de fa temps el món local ve reinvindicant al Govern de la
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Generalitat i de l´Estat i que ha condicionat la viabilitat econòmica dels ajuntaments
catalans i de la resta de l´Estat.
En aquest marc de crisi global s´ha aprovat el Reial Decret Llei 8/2010, pel qual
s´adopten mesures urgents per reduïr el dèficit públic. Aquest Reial Decret Llei obliga
als ajuntaments a una sèrie d´ajustaments en temes com les retribucions salarials de
seu personal o la limitació del crèdit.
Atès que tots som conscients de la necessitat d´impulsar polítiques d´austeritat a
l´administració pública per reduir el dèficit públic.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- MODIFICAR l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en
data 27 de juny de 2007, relatiu al reconeixement de les funcions de l´Alcaldia per part
del Sr. Ramon Roqué i Riu amb una dedicació parcial, per tal de reduir en un 5% la
seva retribució bruta mensual a partir del mes de juny de 2010, aquest inclós.
SEGON.- MODIFICAR l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en
data 27 de març de 2008, relatiu al reconeixement de les funcions del regidor, Sr.
Jordi Caparrós i Marcé amb una dedicació parcial, per tal de reduir en un 5% la seva
retribució bruta mensual a partir del mes de juny de 2010, aquest inclós.
TERCER.- MODIFICAR l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en
data 30 de maig de 2008, relatiu a l´aprovació de les indemnitzacions a cobrar per part
dels membres d´aquest Ajuntament per assistència als òrgans col.legiats dels quals
formen part, per tal de reduir la seva quantitat en un 5% a partir del mes de juny de
2010, aquest inclós.
QUART.- MODIFICAR l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en
data 27 de juny de 2007, relatiu a les dotacions econòmiques mensuals a cada grup
municipal, per tal de redui-les en un 5% a partir del mes de juny de 2010, aquest
inclós“.
El Sr. Alcalde explica breument la proposta que afecta a tots als membres de la
Corporació.
El regidor Sr. Joan Àlvarez demana si l’acord també contempla la reducció dels
treballadors, a la qual cosa la Secretària de la Corporació li explica que en el cas dels
treballadors no s’ha hagut de prendre cap acord atès que el mateix Decret llei ja
obligava a procedir a la reducció del 5% de mitja dels salaris dels treballadors.
El Sr. Àlvarez proposa que les reduccions dels sous que suposaran prop de 20.000 €
anuals, es destinin a actuacions socials com per exemple, a persones amb pocs
recursos, nens amb edat escolar que els pares puguin tenir dificultats econòmiques,
etc.
El Sr. Alcalde li respon que la proposta li sembla bé però que en tot cas el Decret llei
determina que es destini a aixugar el dèficit públic i no a cap altre destí.
La Sra. Raquel Costa, Secretària de la Corporació explica que en el cas dels
treballadors de l’Ajuntament sí que la finalitat és clara i breument la detalla, però que
en el cas dels regidors i alcalde entèn que pot tenir un altre destí l´estalvi de diners que
suposarà la retallada de les seves indemnitzacions i retribucions.
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El Sr. Alcalde no obstant creu que és un tema que es pot tractar amb posterioritat.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ QUADRE INVERSIONS PRESSUPOST 2010.
La Secretària-interventora procedeix a llegir la proposta d´acord que es transcriu
literalment a continuació:
“ Vist el programa i el quadre de les inversions a executar aquest exercici 2010 que
figura a l´expedient del pressupost d´aquest Ajuntament, aprovat pel Plenari Municipal
en sessió celebrada en data 27 de novembre de 2009.
Atès que amb el transcurs de l´any, algunes de les inversions previstes en el
pressupost del 2010 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 2010 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 2010:

PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA
01.155.6310010
01.164.6320010
01.151.6100110
01.16.6190110
01.169.6000110
01.151.6090110
01.
02.334.6220210
02.432.6220110
02.165.6230110
03.342.6220010
03.491.6230210
03.34.6190310
03.34.6190210
03.491.6260010
04.164.6190410
04.164.6270110
05.155.6310110
05.155.6310111
05.155.6310112
05.155.6310113
05.155.6310114

TÍTOL
OBRA
Arranjament carrers
Cementiri
Obres complementàries
enllumenat Plaça Major
Obres complementàries El
Palmàs
Aparcament Coromina del Bac
Adquisició Torre Puda
Trasllat transformador
Despeses comunes Terra de
Comtes i Abats. 2010 i 2011
Palau Abadia. Equip de so i
mobiliari
Enllumenat exterior Palau Abadia
Instal.lació gespa camp futbol
Inversió emissora municipal
Remodelació pavelló esports
Pista skate i pista tennis
Compra servidor
Tanatori
Redacció projecte tanatori
Carrers Sant Miquel i Pere
Portussa
Carrers Vila vella. Fase 3.2
Carrers Vila vella. Fase 3.4
Carrer Monestir
CE Ajuntament Carrers Sant
Miquel i Pere Portussa

IMPORT
INVERSIÓ €
82.509,98
55.032,59
4.431,21
164.334,85
94.534,39
60.000,00
25.000,00
47.815,21
30.225,04
73.775,87
525.059,56
2.349,00
152.617,31
34.472,42
8.100,00
5.335,96
11.932,47
169.011,76
475.196,72
248.016,48
24.000,00
1.530,00
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05.151.6190610
05.161.6190510
05.454.6320410
05.16.6220410

Itinerari Riera Arçamala
Aportació neteja ribes Ter
Pont Reixach
Obres complementàries Parc
Muralla

49.983,99
8.353,78
43.306,00
13.320,95

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
2009, 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 2.410.245,54 euros al
llarg de l´exercici pressupostari de 2010, dels quals 1.517.554,96 euros provenen de
subvencions de capital, 103.168,56 euros del crèdit formalitzat l´any 2009 i no gastat
en la seva totalitat l´anualitat 2009, 82.595,91 euros provenen de la venda de patrimoni
efectuada l´any 2009 i no gastats en la seva totalitat en aquella anualitat, 41.844,04
euros provenen de contribucions especials, 17.560,42 euros provenen d´aportacions
d´entitats, 312.629,70 euros crèdit formalitzat l´any 2007 i 334.891,95 euros provenen
del crèdit nou que s´haurà de formalitzar aquest any 2010.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a l´àrea comptable d´aquest Ajuntament a fi
i efectes oportuns “.
El Sr. Alcalde explica la necessitat de la modificació del pressupost per tal de tancar
moltes de les inversiones realitzades per l’Ajuntament i que ja tenen el seu
finançament consolidat. El Sr. Alcalde resumeix que la proposta és per tal de tancar
els finançament de totes aquestes obres i també per previsió de crèdits futurs atès
que, tal i com saben els regidors, durant el proper any, no es podran demanar crèdits i
l’Ajuntament ja té contrets una sèrie de compromisos com per exemple, el projecte de
Terra de Comtes i Abats, Llei de Barris i altres intervencions que són prioritàries i
urgents. Remarca que és el primer ajuntament de la comarca i possiblement de la
provincia que planifica les inversions del 2010 i 2011. Procedeix a fer una lectura de
les inversions que es preveu fer al llarg d’aquests anys.
El regidor Sr. Raimon Traver explica el seu vot d’abstenció només pel fet de no haverlos consultat res.
El regidor, Sr. Jordi Terrades, demana si el pagament de l’edifici de l’antic casal d’avis
per part de l’Incasol que es pot retardar, pot condicionar el finançament que acaba
d’explicar l’Alcalde. De les inversions previstes pel 2010 que hi havia prevista el pont
de Cal Gat i en canvi ara no hi és i per tant demana el perquè. Assenyala que troben a
faltar la compra de la parcel.la del Carrer Ramon d’Urg que s’hauria de pagar l’any
vinent. També opina el mateix que el grup municipal de CiU pel que fa a les consultes
de l’equip de govern amb la resta de grups municipals i remarca que amb la
modificació es condicionen dos exercicis i especialment el proper, on se celebraran
eleccions municipals. Li retreu que el diàleg que prometia a principis de legislatura no
s’ha complert. En aquests sentit, explica que el seu vot serà negatiu.
El Sr. Alcalde li respon dient que només es tracta d’una previsió ja que dependrà
absolutament de les subvencions que es puguin aconseguir per aquestes obres ja que
inicialment les has de preveure amb crèdit ja que sinó no es poden contractar. Pel que
fa al pont de Cal Gat explica que tot i que és una inversió prioritària, ara s’està
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tramitant el Pla Director de les Colònies Industrials i un cop aprovat hi haurà unes
subvencions determinades i específiques per sectors industrials on s’hi podria encabir
aquest projecte. De totes maneres, s’ha tret l’actuació ja que amb tots els tràmits que
encara falten no tindria lloc dins cap dels dos exercicis següents. El Sr. Alcalde explica
també que s’està tractant i negociant amb INCASOL el pagament de la parcel.la del
Carrer Ramon d’Urg, que en un principi s’havia de pagar al 2011. Explica també la tria
de les prioritats per part de l’equip de govern a.legant que ells són els qui treballen el
dia a dia i, per tant, tenen més informació per tal de poder triar les prioritats.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova
per 6 vots positius del grup del PSC, 3 vots negatius del grup d´ERC i 2 abstencions
del grup de CiU.

4. APROVACIÓ ANNEX AL CONVENI DE RENOVACIÓ DE LA DELEGACIÓ
DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I RECAPTACIÓ DE
TRIBUTS LOCALS ( REFERENT A LA GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I
RECAPTACIÓ DE MULTES).
La secretària llegeix la següent proposta d´acord:
“ Vist que en data 27 de novembre de 2009, per acord adoptat pel Plenari Municipal es
va procedir a l´aprovació de la renovació de la delegació a favor del Consell Comarcal
del Ripollès de les facultats de gestió, liquidació i recaptació de tributs municipals i
altres ingressos de dret públic, d´acord amb el contingut del Conveni de delegació de
competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals, estenent la renovació
de la delegació al Consorci de Serveis de Recaptació Cerdanya-Ripollès, en tant que
entitat pública creada a l´efecte pels Consells Comarcals de la Cerdanya i del Ripollès.
Atès que en data 27 de novembre de 2009 es va signar per les parts el conveni i en
l´apartat II del mateix, dins de les facultats delegades, determina la possibilitat
d´ampliar o reduir l´abast de la delegació de tributs i ingressos de dret públic, si
s´adopta l´acord pertinent per l´òrgan de govern municipal competent a l´efecte,
notificant-ho degudament al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci de Serveis de
Recaptació Cerdanya-Ripollès.
Atès que des de fa uns mesos l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i el
Consorci de Serveis de Recaptació Cerdanya-Ripollès treballen per establir la
metodologia i el programari per a la gestió de les multes i sancions.
Vist que en aquests moments el Consorci de Serveis de Recaptació diposa dels
mecanismes per poder assumir aquesta delegació, i això permetrà a l´Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses una millora en l´organització del servei de convivència i
seguretat i dels serveis econòmics municipals.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- DELEGAR a favor del Consorci de Serveis de Recaptació CerdanyaRipollès la facultat de gestió, liquidació i recaptació de les multes imposades per
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre el trànsit, circulació de
vehicles de motor i seguretat viària, i sancions administratives, de conformitat amb el
que estableix l´article 7 del Reial Decret Legislatiu 272004, de 5 de març, pel qual
s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l´article 106 de la
Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local .
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SEGON.- COMUNICAR el present acord al Consorci de Serveis de Recaptació
Cerdanya-Ripollès “.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una ampliació del conveni del consorci de
Recaptació Ripollès i Cerdanya, per tal que es faci càrrec de la gestió de les multes
amb la finalitat d’un servei més efiçaç i ordenat. També remarca que si el servei no
funciona, l’Ajuntament recuperarà de nou la seva gestió.
El Sr. Traver manifesta la seva disconformitat ja que les gestions que fins ara es feien
des d’aquí, ara es facin des de Ripoll i, per tant, la gent s’hi haurà de traslladar i per
tant, considera que aquest servei no va en benefici del ciutadà.
El Sr. Alcalde dui que l’Ajuntament hi continuarà essent com a via de connexió amb el
Consorci en cas d’algun dubte o consulta.
El regidor, Sr. Jordi Terrades manifesta que el seu grup hi està d’acord sempre i quan
sigui per millorar el servei.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova
per 9 vots positius del grup del PSC i ERC i 2 abstencions del grup de CiU.

5. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PREUS ALBERG RUTA DEL FERRO I
ALBERG RURAL RURAL RUTA DEL FERRO.
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Atès el que estableix la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals
de l´Estat per l´any 2010, la qual modifica els tipus impositius de l´Impost sobre el valor
afegit a partir de l´1 de juliol de 2010.
Atesa la necessitat de modificar els preus de l´Alberg Ruta del Ferro i de l´Alberg Rural
Ruta del Ferro, per adaptar-los al que estableix la Llei 26/2009, de manera que
aquests quedin de la forma següent:
A) PREUS ALBERG RURAL RUTA DEL FERRO A PARTIR DE 01-07-2010:
PERNOCTAR I ESMORZAR
Tarifa B

Tarifa A

T. Alta

21,60

26,30

T. Baixa

17,10

21,45

TEMPORALITAT
T. Alta

22-12 / 04-01 i 15-06 / 15-09

T. Baixa

08-01 /15-06 i 16-09 / 21-12

Àpats

Tarifa B

Tarifa A

Dinar i Sopar

11,80

13,60

Dinar o Sopar

6,35

7,60
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Serveis addicionals
Berenar

2,05

Dinar o sopar addicional

10,10

Dinar o sopar addicional

6,75

Lloguer tovalloles

2,50

Utilització diürna

5,05

T. Alta

Festes de Nadal , festes de S.S. i del 15 maig al 12 de setembre i ponts varis

T. Baixa

La resta de l'any.

Tarifa. A

Majors de 26 anys

Tarifa. B

Menors de 26 anys
Grups de més de 15 pax.
15% desc. Sobre tarifa B-Entitats censdes per la Secretaria General de Joventut

* Suplement de 2 Euros per a no alberguistes
* Suplement de bany 3,15 €
*Preu de llit no ocupat en habitació tancada en temporada baixa 7,30 €
*Preu de llit no ocupat en habitació tancada en temporada alta 9,05 €
TOTS AQUESTS PREUS SÓN AMB IVA INCLÒS.
B) PREUS ALBERG RUTA DEL FERRO A PARTIR DE 01-07-2010:

PENSIONS TEMPORADA BAIXA
P.C.

M.P.

D.E.

TARIFA A

32,50

26,45

18,9

TARIFA B

27,45

22,25

15,85

PROMOCIÓ NENS 3 A 5 ANYS
14

11,15

MENORS

5,9

3,8

ÀPATS

TARIFA B

TARIFA A

Dinar i sopar

11,80

13,60

Dinar o sopar

6,35

7,60

NENS

PROMOCIÓ NENS DE 0 A 2 ANYS

7,95

13 anys o més
12 anys o menys
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* SUPLEMENT DE BANY 3,15€
* SUPLEMENT DE 2€ PER A NO ALBERGUISTES
* PER ACOLLIR-SE A LES PROMOCIONS OBLIGATORI EL CARNET ALBERG.

Atès el que estableixen els articles 15 a 19 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s´aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- MODIFICAR el preus de l´Alberg Ruta del Ferro i de l´Alberg Rural Ruta del
Ferro, en la forma que s´han transcrit a la part expositiva anterior, per tal d´adaptar-los
al que estableix la Llei 26/2009, pel que fa referència als nous tipus impositius de
l´Impost sobre el valor afegit, a partir de l´1 de juliol de 2010.
SEGON.- EXPOSAR l´expedient al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Provincia, així com també en el tauler d´edictes de l´Ajuntament durant un
termini de 30 dies, per tal que tota persona interessada pugui examinar-lo i presentar
les reclamacions i observacions que consideri oportunes. En cas de no presentar-se
reclamancions durant aquest període d´exposició pública, l´acord adoptat es
considerarà definitivament aprovat.
L´alcalde-president explica breument que es tracta d’aplicar els nou percentatge d’IVA
vigents a partir de l´1 de juliol passat, als preus vigents fins el moment.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.

6. APROVACIÓ CONVENI ENTRE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES I L´INSTITUT CATALÀ DEL SOL (INCASOL) DE CESSIÓ
TEMPORAL I GRATUÏTA DE L´ÚS D´UN LOCAL COM A SALA DE VETLLA
I DE NOVACIÓ PARCIAL DE L´ESCRIPTURA DE COMPRAVENDA
ATORGADA EN DATA 6 D´AGOST DE 2009.
La secretària de la Corporació llegeix a continuació la següent proposta d´acord:
“ Atesa la necessitat de disposar d´un espai per destinar-lo tanatori municipal.
Atès que recentment el Casal de Jubilats i Pensionistes de Sant Joan de les
Abadesses s´ha traslladat a l´edifici del Palmàs, deixant lliure l´edifici ubicat al C/
Manigosta, número 4.
Atesa la proposta de conveni a signar entre aquest Ajuntament i l´INCASOL per la
cessió de forma temporal i gratuïta de l´ús d´un local situat als baixos de l´edifici del C/
Manigosta, número 4, per destinar-lo a sala de vetlla.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el conveni a subscriure entre l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses i l´INCASOL de cessió temporal i gratuïta de l´ús d´un local ubicat als
baixos del C/ Manigosta, número 4, com a sala de vetlla, en la forma que consta a
l´expedient.
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SEGON.- APROVAR la novació parcial de l´escriptura de compravenda atorgada en
data 6 d´agost de 2009 entre aquest Ajuntament i l´INCASOL, en el sentit de modificar
l´Expositiu V.2 ja que el pagament del que falta de la compravenda formalitzada, és a
dir, 73.160,35 euros, es farà efectiva en el termini de 15 dies a partir que l´Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses hagi entregat la possessió del local objecte del present
conveni.
TERCER.- FACULTAR a l´alcalde-president, Sr. Ramon Roqué i Riu, tan àmpliament
com en dret fora menester, per a la signatura de tots els documents necessaris per a
l´efectivitat del present acord.
QUART.- COMUNICAR el present acord a l´Institut Català del Sòl, a fi i efectes
oportuns “.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una modificació de l’escriptura de compravenda
de l’edifici de l’antic Casal d’Avis que preveia que l’INCASOL faria efectiu l’últim
pagament de l’edifici un cop el Casal d’Avis ja no fos a l’edifici, però atès que
l’INCASOL no preveu fer-hi els habitatges protegits degut a la falta de demanda, i que
l’Ajuntament té la necessitat d’ubicar-hi el tanatori ja que s’ha hagut de treure de l’antic
edifici de la Colònia Espona per les obres que s’hi estan realitzant, la modificació de
l’escriptura és senzillament per fer-hi constar que l’Ajuntament hi encabirà el nou
tanatori, de forma gratuïta i, es posposa el pagament fins que l’Ajuntament traslladi el
tanatori de forma definitiva. El Sr. Alcalde remarca la facilitat d’adaptació del local per a
ús de tanatori.
El regidor, Sr. Joan Àlvarez felicita a l’Ajuntament per haver trobat un espai adequat ja
que és un tema que els preocupava, tal i com ja havien manifestat en altres ocasions
inclús amb la redacció del POUM.
El Sr. Alcalde explica que el POUM preveu el tanatori de forma definitiva al costat del
cementiri. També creu que encara que sigui de forma provisional, és un lloc adequat.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.

7. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT
D'EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A L'AJUNTAMENT
DE SANT JOAN DE LES ABADESSES PER SER TITULAR D'UNA LLAR
D'INFANTS PER AL CURS 2009-2010, D'UN IMPORT DE 82.800 EUROS
La Secretària-interventora procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Atesa la Resolució EDU/2267/2010, del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya de data 7 de juny de 2010, per la qual s’atorguen subvencions a les
corporacions locals titulars de llars d'infants, per al curs 2009-2010, publicada en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5667 de data 9 de juliol de 2010.
Atès que de conformitat amb l’esmentada resolució, s'atorga a l’Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses com a titular d'una Llar d'Infants "Centre: Llar d’Infants El Molí
Petit - Codi núm. 17009448", una subvenció per al curs 2009-2010 d’un import de
82.800 €.
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Atès que un cop publicada aquesta Resolució, el Departament d’Educació tramitarà
una bestreta del 80% de la subvenció atorgada, que correspon a l’import de 66.240 €.
Atès que per tal de rebre el pagament de la subvenció restant, la corporació local
haurà de trametre a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu, Servei de
Règim Econòmic de Centres Educatius, abans del 30 de setembre de 2010, la
documentació requerida en el punt 5 de la Resolució esmentada anteriorment, entre
d’altres, l’acord del plenari municipal mitjançant el qual s’accepta la subvenció
atorgada.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció atorgada per part del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya a favor de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
per al curs 2009-2010, d’un import de 82.800 euros, per ser titular de la llar d'infants
"Centre: Llar d’Infants El Molí Petit - Codi núm. 17009448".
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Servei de Règim Econòmic de la Direcció
General de Recursos del Sistema Educatiu del Departament d’Educació, a fi i efectes
oportuns”.
El Sr. Alcalde explica que la sol.licitud de la subvenció es va fer amb 50 matrícules així
com les variacions que hi ha hagut depenent de si l’alume hi és tota la jornada o no.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.

8. APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2011
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Atès el que estableix l´article 37.2 de l´Estatut dels Treballadors, el qual indica que de
les catorze festes laborals, dues seran locals.
Atès que per Decret de la Generalitat de Catalunya s´estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del Consell de Treball, a proposta dels municipis
respectius.
Atès el que determina l´article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR com a festes locals de Sant Joan de les Abadesse per l´any
2011 els dies següents:
. Dilluns dia 12 de setembre de 2011
. Dimarts dia 13 de setembre de 2011
SEGON. COMUNICAR el present acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, a fi i efectes oportuns “.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
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9. MOCIÓ EN CONTRA LA SENTÈNCIA EFECTUADA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL VERS L´ESTATUT DE CATALUNYA.
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta de moció:
“ Davant la recent sentència efectuada per part del Tribunal Constitucional, el dia 28 de
juny de 2010, envers l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat en referèndum pel
poble català el mes de juny de l’any 2006.
Atès que no s’ha respectat la voluntat del poble de Catalunya expressada
democràticament el 18 de juny de l’any 2006, quan aquest va votar de manera
favorable al nou Estatut de Catalunya, mostrant així el seu suport al text.
Entenent que la retallada que el Tribunal Constitucional ha efectuat a l’Estatut, després
que aquest hagi estat avalat per la sobirania del poble de Catalunya mitjançant un
referèndum, no pot ser admesa democràticament.
Considerant que el Tribunal Constitucional és avui un òrgan caducat, provisional i
bloquejat a la seva renovació davant de fets evidents com és la defunció d’alguns dels
seu magistrats.
Constatant la diferència de tracte del Tribunal Constitucional entre els diferents
estatuts d’autonomia en qüestions i punts que són exactament iguals o pràcticament
idèntics.
Atès que aquesta sentència comporta una ruptura del pacte constitucional i de la via
autonomista. Fet que haurà de tenir en compte l’obertura de nous camins mitjançant
l’exercici del dret de l’autodeterminació.
Atès que Catalunya és una nació amb plena voluntat de decidir per ella mateixa i amb
total llibertat per fer us del seu dret a l’autodeterminació.
En relació als antecedents exposats els membres del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya proposem al ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Mostrar el rebuig per part de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a
la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut i manifestar que el Ple d’aquest
ajuntament només acata la voluntat que emana de la ciutadania.
SEGON.- Mostrar el suport de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a les
resolucions que de manera majoritària es prenguin al Parlament de Catalunya en la
sessió monogràfica que es celebrarà els propers dies o setmanes. Així mateix
defensarem la posició del poble català davant de qualsevol instància, tot tenint present
que la política municipal és element essencial de la construcció nacional i que,
aquesta, només es pot basar en la lliure determinació del poble que la configura.
TERCER.- Manifestar el nostre suport a la convocatòria de la manifestació unitària
convocada per l’entitat Òmnium Cultural amb el lema “Som una nació. Nosaltres
decidim” que prevista pel proper 10 de juliol a Barcelona.
QUART.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya al Govern
de la Generalitat, al Govern espanyol i a les entitats municipalistes de Catalunya”:
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Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.

10. MOCIÓ CORRELLENGUA 2010.
La Secretària, Sra. Raquel Costa Iglesias, procedeix a llegir la següent proposta de
moció:
“ L’ús social del catalá segueix disminuint any rera any arreu deis Paisos Catalans. Per
aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL)
volem donar un nou impuls a la normalització de la nostra llengua per mitjà de la
catorzena edició del Correllengua. Una tasca que requereix de l’esforç de tothom.
Només daquesta manera podrem garantir que el català sigui una llengua viva i amb
futur en un món cada cop més globalitzat.
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i
comunitàries.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertintla en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en l’element d’integració de
les persones nouvingudes.
Atesa la consolidació que després de tretze anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi,.
El PIe de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ACORDA:
PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2010 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels
territoris
de
parla
catalana
i
a
favor
de
la
seva
unitat.

SEGON.- Donar suport a la necessitat d’un nou marc legislatiu per a la nostra llengua,
que en noves mesures d´oficialitat en l´àmbit estatal i davant els organismes del
Parlament Europeu.
TERCER.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària pel bon desenvolupament
de les activitats programades.
QUART.- Fer pública aquest iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d´aquesta corporació.
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CINQUÈ.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos,
08014 de Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.

11. MOCIÓ PER IMPULSAR LA MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT EN
RELACIÓ AMB LA COORDINACIÓ DE L´U PER CENT CULTURAL.
La Secretària, Sra. Raquel Costa Iglesias, procedeix a llegir la següent proposta
d´acord:
“ La Llei de Patrimoni Històric estableix la obligació de destinar en els contractes
d´obra pública una partida de com a mínim, l´u per cent a treballs de conservació o
enriquiment del Patrimoni Històric Espanyol o al foment de la creativitat artística, amb
preferència en la pròpia obra o en el seu entorn immediat. Aquests treballs es realitzen
a través de projectes que poden presentar tant les Administracions com les
Universitats Públiques.
Des de la FEMP s´ha demanat en diverses ocasions al Ministerio de Cultura la
incorporació de representants de les entitats locals a la Comissió encarregada de
coordinar aquest u per cent cultural i d´aprovar les actuacions que s´han de realitzar, ja
que tot i el reconeixement establert a l´article 6 del Reial Decret pel qual es crea
l´esmentada Comissió, sobre la necessitat de col.laborar amb les entitats locals per
portar a terme actuacions conjuntes, el seu article 3 relatiu a la composició de la
Comissió, no contempla la participació de membres de les entitats locals en la
mateixa.
Per tal de possibilitar que aquesta demanda es vegi finalment materialitzada, és pel
que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- SOL.LICITAR als grups polítics amb representació parlamentària que instin
la modificació de la normativa vigente relació a la coordinació de l´u per cent cultural,
amb la finalitat que en les comissions tècniques i polítiques encarregades de coordinar
aquest u per cent cultural, s´incorporin representants de les entitats locals designats
per la FEMP.
SEGON.- 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
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.

12. MOCIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 14.2 DEL REIAL
DECRET-LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES
EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC
La Secretària, Sra. Raquel Costa Iglesias, procedeix a llegir la següent proposta
d´acord:
“ En el marc dels compromisos assumits pel nostre país davant la Unió Europea, el
passat 20 de maig, es va aprovar el Reial Decret-llei 8/2010, pel qual s’adopten
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mesures extraordinàries per reduir el dèficit públic, amb la finalitat d’accelerar tant al
2010 com al 2011 la reducció inicialment prevista a l’actualització del pla d’Estabilitat i
Creixement 2010-2013, aprovat pel Consell de Ministres del 29 de gener de 2010.
Més enllà de les mesures concretes recollides a l’esmentat Reial Decret-llei, aquest
suposa una crida al compromís dels diferents nivells territorials de l’administració per a
la consecució d’un objectiu que ha de ser compartit per totes les administracions.
Aquesta crida ha estat plenament assumida pels Ajuntaments, Diputacions, Consells
Comarcals i Mancomunitats, que a través de la seva participació a la Comissió
Nacional de l’Administració Local han fet seu l’objectiu d’estabilitat per al 2010, així
com l’estimació de dèficit per al conjunt de les corporacions locals en els propers
exercicis, i el llindar de dèficit per sota del qual no serà precís presentar un Pla
econòmic Financer, que havia estat proposat pel Govern d’Espanya.
Malgrat tot, la responsabilitat que s’exigeix als Ens Locals i que lleialment assumeixen,
no pot suposar, en cap cas, la vulneració de l’autonomia local, garantida per la
Constitució Espanyola, ni pot suposar una restricció a l’actuació de les mateixes
proporcionalment molt superior a l’assumida per l’Estat i per els Comunitats
Autònomes.
Concretament, l’article 14.2 del Reial Decret-llei prohibeix als Ens Locals i a les seves
entitats dependents classificades en el sector Administracions Públiques, endeutar-se
a llarg termini durant el 2011, sense que existeixi cap limitació similar ni per a les
Comunitats Autònomes ni per a l’Administració General de l’Estat, que seguiran
incrementant el seu endeutament durant l’esmentat exercici.
Tenint en compte, com ja s’ha assenyalat, que està previst que el 2011 el conjunt de
les Corporacions Locals assoleixin un dèficit màxim del 0,8%, no sembla que hi hagi
raons que justifiquin la impossibilitat que aquest mateix sector pugui incórrer en un
endeutament per un import equivalent, ja que en cas contrari aquests estarien abocats
a liquidar els seus pressupostos, en la majoria dels casos amb Romanent de
Tresoreria negatiu, generant importants tensions de tresoreria, amb el consegüent
perjudici per al conjunt de l’economia.
Així mateix, s’ha de tenir en compte que, atès l’escàs pes del deute municipal en el
conjunt del deute de l’Administració pública espanyola, la variació de la mateixa (tant si
s’incrementa com si es redueix) resulta molt poc rellevant, especialment si tenim en
compte els increments de deute previstos per l’Administració General de l’Estat per al
2011. En síntesi, des d’un punt de vista pràctic, la reducció de l’estoc de deute que es
derivaria de l’esmentada prohibició seria pràcticament irrellevant.
Per contra, l’aplicació de l’esmentada prohibició en els seus termes actuals no
afectaria només les noves inversions projectades per al futur, sinó també totes
aquelles que actualment es troben en execució, de forma que es generarien costos
addicionals importantíssims derivats tant de l’obligació d’indemnitzar els contractistes
com del deteriorament físic que patirien les obres en curs durant el període
d’interrupció.
A tots els aspectes anterior s’hi afegeix la pèrdua econòmica que es derivaria de la
impossibilitat d’escometre o concloure projectes cofinançats amb recursos externs a
l’Ens Local, veient-se alguns ajuntaments fins i tot en l’obligació de tornar els imports ja
percebuts en no poder justificar la liquidació del projecte en el termini autoritzat.
Per tot això el Plenari Municipal adopta els següents ACORDS:
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PRIMER.- Instar el Govern d’Espanya perquè modifiqui la redacció de l’article 14.2 del
Reial Decret-Llei 8/2010, suprimint la prohibició genèrica d’endeutament dels Ens
Locals per a l’exercici 2011, per una limitació de la mateixa, d’acord amb les següents
condicions:
I.- Els Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals i Mancomunitats es
comprometen a coadjuvar en la reducció del dèficit públic i en el control del creixement
del deute públic, i per això assumeixen la necessitat de controlar el creixement del
deute local, en funció del volum de deute de cadascun d’ells en el moment actual.
II.- Prenent com a referència l’estoc de deute de cada ens el 31 de desembre de 2010,
calculat segons els criteris del Protocol de Dèficit Excessiu, -metodologia aplicada pel
Banc d’Espanya i pel Banc Central Europeu-, els Ens Locals no podran iniciar noves
inversions el 2011 finançades amb endeutament, però sí que podran continuar
finançant amb aquest recurs l’execució dels contractes, inclosos els plurianuals, que
hagin estat adjudicats abans de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 8/2010. Només
en el cas de les obres cofinançades amb recursos externs a l’Ens Local, es podrà
optar al finançament amb endeutament, amb independència de quina sigui la seva
data d’adjudicació.
III.- Reivindicar un finançament just i suficient per a les hisendes locals que permeti
mantenir el nivell i la qualitat dels serveis que presten en benefici dels ciutadans”.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els membres assistents a la se4ssió.

13. DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA.
El Plenari es dóna per assabentat dels Decret d´ Alcaldia compresos entre el número
60 i el 70 de 2010.

14. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
El Plenari es dóna per assabentat dels acords adoptats per la Junta de Govern Local
compresos entre el 17 de maig i el 5 de juliol de 2010.

15. TORN OBERT DE PARAULA.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Joan Àlvarez que manifesta la seva
preocupació del perill que de vegades suposa la parada del bus a l’alçada del CAP i
per tant, demanen poder estudiar altres possibilitats, tot i que són conscients que és
difícil trobar un altre indret.
Un alte tema que el Sr. Àlvarez exposa és sobre el gorg de Malatosa que es va
recuperar amb un camp de treball l’any 2008 i dies enrera hi havia un estat de
deixadesa important.
El Sr. Alcalde dóna la raó al Sr. Àlvarez en el tema de les parades del bus i que
precisament han encarregat al serveis tècnics de l’Ajuntament per tal de trobar un altre
lloc més idoni o bé adequar-los. Manifesta que està obert a qualsevol altra proposta
tant per part dels grups municipals com per particulars.
Pel que fa al gorg de Malatosca explica que sempre hi ha hagut problemes d’accés per
les pendents del camí i que aixó també dificultava la neteja i explica que fruit
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d’aquests problemes l’Ajuntament es va posar en contacte amb el Consorci de les Vies
Verdes per tal d’exposar aquestes dificultats davant un potencial turístic, com és el
gorg, i per tant que s’hi havia de fer una inversió important i que a raó d’aquesta presa
de contacte s’ha arribat a una proposta sobre la taula consensuada amb el Consorci
de les Vines Verdes, amb la propietat i amb la Fundació MAP que porta el tema de
manteniment i en aquest moment ja s’està actuant. Explica breument en que consisteix
l’actuació i confirma que durant aquesta setmana s’ha fet la neteja.
El regidor Sr. Sergi Albrich, en referència a l’Any Maragall i a la nova pàgina web de
l’Ajuntament proposa posar-hi un link de tots els actes que es duran a terme arreu per
la celebració Maragall. El Sr. Albrich demana com està el tema de la referència, al
Palau de l’Abadia, del poeta Josep Picola com autor de poemes relacionats amb el
Comte Arnau.
El Sr. Alcalde explica que la web està en fase inicial i que s’està provant i que està
previst no només el link de l’any Maragall sinó d’altres. Explica breument els contactes
amb el Sr. Pere Maragall, net del poeta, que és qui lidera l’Any Maragall i de totes les
propostes de Sant Joan de les Abadesses.
El Sr. Albrich insisteix en el lideratje que ha de tenir Sant Joan de les Abadesses per la
vinculació històrica que el poeta Maragall tenia amb el nostre poble.
La regidora, Sra. Montserrat Tallant explica que Sant Joan de les Abadesses té una
programació pròpia per l’Any Maragall, però no se’ns va permetre l’obertura de l’Any
Maragall, però a partir del mes d’octubre s’iniciaran actes a diferents pobles de
Catalunya. Explica les rutes literaries i els actes que l’Ajuntament té previstos.
El Sr. Alcalde explica que un cop inaugurat el Palau de l’Abadia es va veure que hi
mancava l’esment al poeta Josep Picola i que precisament és la mateixa familia qui
està treballant amb la informació que s’hi posarà.
La regidora, Sra. Tallant explica que el text ja es té i que ara només manquen les
traduccions i passar-ho a l’empresa que va fer l’interactiu per tal d’incorporar-ho.
No havent-hi més assumptes a tractar, l´Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
22:00 hores de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que
certifico, l´Alcalde-President de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
L`Alcalde

