
 
AJUNTAMENT DE LA 
BARONAL VILA DE SANT JOAN  
DE LES ABADESSES 

  
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 
30/11/2010 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Legislatura: 2007-2011 
Sessió número: PLE AJUNTAMENT  2010/31 
Caràcter: Ordinari 
Lloc: Sala de plens 
Hora: 19:30 
 
Hi assisteixen :  
 
Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president que presideix la sessió 
Sra. Anna Ruano i Romero, regidora 
Sra. Montserrat Tallant i Descamps, regidora 
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, regidor 
Sr. Eudald Costa i Pérez, regidor 
Sra. Lídia Folgueiras i Folguerias, regidora 
Sr. Jordi Terrades i Burniol, regidor 
Sr. Joan Àlvarez i Pujol, regidor 
Sr. Sergi Albrich i Viñas, regidor 
Sr. Gerard Costa i Albrich, regidor 
Sr. Raimon Traver i Burniol, regidor 
 
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.  
 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PEL PLE 
DE L´AJUNTAMENT EN DATA 24 DE SETEMBRE I 3 DE NOVEMBRE DE 
2010.  

 
2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L´EXERCICI 2011 I 

PLANTILLA DE PERSONAL.  
 

3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 
11/2010, MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS.  

 
4. MODIFICACIÓ QUADRE INVERSIONS 2010.  

 
5. APROVACIÓ DIAGNOSI I PLA INTERN PER A LA IGUALTAT 

D´OPORTUNITATS DE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES 
ABADESSES. 

 
6. APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL CONVENI DE RENOVACIÓ DE LA 

DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I 
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS, CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ 
DE LA CLÀUSULA XIII DEL MATEIX 

 
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA. 
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8. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 
 
9. TORN OBERT DE PARAULA.  

 
 
S’obre la sessió per la Presidència a les 19:30 comprovada per la Secretària la 
existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera 
convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l´ordre del dia. 
 

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS CELEBRADES PEL PLE 
DE L´AJUNTAMENT EN DATA 24 DE SETEMBRE I 3 DE NOVEMBRE DE 
2010.  

 
Sotmeses les actes de les sessions plenàries celebrades en data 24 de setembre i 3 
de novembre a consideració dels membres del plenari municipal presents a la sessió, 
aquestes s´aproven per unanimitat.  
 

2. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L´EXERCICI 2011 I 
PLANTILLA DE PERSONAL. 

  
Vist el Projecte de Pressupost General d’aquesta .entitat per a l’any 2011, elevat a 
aquesta Corporació en la forma prevista per l’article 168.4 del Reial decret Iegislatiu 
212004, de 5 de març, pel qual s’aprova 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  EXERCICI 2011.  
 

 INGRESSOS  
   

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ IMPORT 
A. OPERACIONS CORRENTS 3.482.139,10

1 IMPOSTOS DIRECTES 1.508.008,40
2 IMPOSTOS INDIRECTES 10.000,00

3 
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 977.185,64

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 964.637,07
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 22.307,99

OPERACIONS DE CAPITAL 381.846,37
6 ALIENACIÓ D´INVERSIONS REALS 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 296.934,73
8 VARIACIÓ D´ACTIUS FINANCERS 0,00
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 84.911,64

TOTAL INGRESSOS 3.863.985,47
   

 DESPESES  
   

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ IMPORT 
A. OPERACIONS CORRENTS 2.984.876,16

1 DESPESES DE PERSONAL 1.184.811,54
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 1.286.100,93
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3 DESPESES FINANCERES 87.535,64
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 426.428,05

OPERACIONS DE CAPITAL 879.609,31
6 INVERSIONS REALS 481.846,37
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
8 VARIACIÓ D´ACTIUS FINANCERS 0,00
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 397.762,94

TOTAL DESPESES 3.864.485,47
 
 
DETALL DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL GENERAL:  
 
1. PRESSUPOST DE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES 
 

 INGRESSOS  
   
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ IMPORT 

A. OPERACIONS CORRENTS 3.254.725,81
1 IMPOSTOS DIRECTES 1.508.008,40
2 IMPOSTOS INDIRECTES 10.000,00
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 891.250,00
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 823.159,42
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 22.307,99

OPERACIONS DE CAPITAL 381.846,37
6 ALIENACIÓ D´INVERSIONS REALS 0,00
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 296.934,73
8 VARIACIÓ D´ACTIUS FINANCERS 0,00
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 84.911,64

TOTAL INGRESSOS 3.636.572,18
   

 DESPESES  
   
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ IMPORT 

A. OPERACIONS CORRENTS 2.756.962,87
1 DESPESES DE PERSONAL 1.023.782,77
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 1.225.466,41
3 DESPESES FINANCERES 87.285,64
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 420.428,05

OPERACIONS DE CAPITAL 879.609,31
6 INVERSIONS REALS 481.846,37
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00
8 VARIACIÓ D´ACTIUS FINANCERS 0,00
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 397.762,94

TOTAL DESPESES 3.636.572,18
 
 
2. PRESSUPOST DE L´ORGANISME AUTÒNOM LLAR D´INFANTS  
 

 INGRESSOS  
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CAPÍTOLS DENOMINACIÓ IMPORT 
A. OPERACIONS CORRENTS 227.413,29 

1 IMPOSTOS DIRECTES 0,00 
2 IMPOSTOS INDIRECTES 0,00 
3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS 85.935,64 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 141.477,65 
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 0,00 

OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 
6 ALIENACIÓ D´INVERSIONS REALS 0,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
8 VARIACIÓ D´ACTIUS FINANCERS 0,00 
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 

TOTAL INGRESSOS 227.413,29 
   

 DESPESES  
   
CAPÍTOLS DENOMINACIÓ IMPORT 

A. OPERACIONS CORRENTS 227.913,29 
1 DESPESES DE PERSONAL 161.028,77 
2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 60.634,52 
3 DESPESES FINANCERES 250,00 
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 6.000,00 

OPERACIONS DE CAPITAL 0,00 
6 INVERSIONS REALS 0,00 
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 0,00 
8 VARIACIÓ D´ACTIUS FINANCERS 0,00 
9 VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 0,00 

TOTAL DESPESES 227.913,29 
 
 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES 
ABADESSES PER A L´EXERCICI 2011 
 
 
PLANTILLA FUNCIONARIS DE CARRERA 

 
NOMBRE 
PLACES 

 
NOMBRE 
VACANTS 

 
PLACES 
QUE ES 
PREVEU 
AMORTIT-
ZAR 

 
GRUP  

 
I. AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL  
 
 I.1. SECRETÀRIA-INTERVENCIÓ   1  0 0 A1-A2 
 
 
II. ESCALA D´ADMINISTRACIÓ GENERAL  
 
 II.1. SUBESCALA ADMINISTRATIVA  5  2 0 C1  
 II.2. SUBESCALA AUXILIAR   2  0 2 C2 
 
III. ESCALA D´ADMINISTRACIÓ ESPECIAL  
 
 III.1. SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS 
  III.2.A) POLICIA LOCAL    2  0 0 C2 
 
TOTAL PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI   10  2 2 
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Les dues places vacants de la subescala administrativa, de l´escala d´administració general, són de nova 
creació en relació a la plantilla per a l´exercici 2010. 
 
 
 
PLANTILLA PERSONAL LABORAL  

 
NOMBRE 
PLACES 

 
NOMBRE 
VACANTS 

 
PLACES 
QUE ES 
PREVEU 
AMORTIT- 
ZAR 

 
GRUP  

 
 

I. ADMINISTRACIÓ GENERAL  
 
 I.1. ADMINISTRATIU/VA    4  4 0 C1 
 I.2. AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA  6  4 1 C2 
 
 
II. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL  
   
 II.1. SERVEIS ESPECIALS 
 
  II.1.1. PLACES DE COMESES ESPECIALS 
 
   II.1.1.1. DIRECTOR EMISSORA 1  1 0 C2  
   II.1.1.2. DIRECTOR ALBERG  1  1 0 C1 
   II.1.1.3. VIGILANTS  2  2 0 APST 
   II.1.1.4. VIGILANT ALBERG  1  1 0 APST 
 
  II.1.2. PERSONAL D´OFICIS 
 
   II.1.2.1. CAP BRIGADA  1  0 0 C2 
   II.1.2.2. OFICIAL 1ª   3  3 0 C2 
   II.1.2.3. PEÓ BRIGADA  4  1 0 APST 
   II.1.2.4. PEÓ NETEJA  6  6 0 APST 
   II.1.2.5. CONSERGE PAVELLÓ 1  1 0 APST 
   II.1.2.6. PEÓ ALBERG  2  2 0 APST 
 
TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL  32  26 1 
 
Del total de 26 places vacants, 4 corresponen a l´escala d´administració general, subescala administrativa 
i, són de nova creació en relació a la plantilla per a l´exercici 2010.  
  
També són de nova creació respecte la plantilla de personal per a l´exercici 2010, la plaça de comeses 
especials de vigilant, de la subescala de serveis especials, escala d´administració especial i, una plaça 
d´oficial de 1ª  de personal d´oficis de la subescala de serveis especials, escala d´administració especial.   
 
   

NOMBRE 
PLACES 

 
NOMBRE 
VACANTS 

PLACES 
QUE ES 
PREVEU 
AMORTIT- 
ZAR 

 
 

 
 
TOTAL PLANTILLA PERSONAL 2011   42  28 3 
   
 
 
PLANTILLA DE PERSONAL DE L´ORGANISME AUTÒNOM LLAR D´INFANTS 
MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT  PER A L´EXERCICI 2011 
 
 
PLANTILLA PERSONAL LABORAL  

 
NOMBRE 
PLACES 

 
NOMBRE 
VACANTS 

 
PLACES 
QUE ES 
PREVEU 
AMORTIT- 

 
GRUP  
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ZAR 
 
 

II. ADMINISTRACIÓ ESPECIAL  
 
 II.1. SERVEIS ESPECIALS 
 
  II.1.1. PLACES DE COMESES ESPECIALS 
 
   I.1. DIRECTOR/A   1  1 0 A2 
   I.2. EDUCADOR/A  6  6 0 C1 
 
TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL  6  6 0 
 
De les sis places vacants de la subescala de serveis especials, de l´escala d´administració especial, dues 
són de nova creació en relació a la plantilla per a l´exercici 2010. 
 
Així mateix i vistes les Bases d´execució del Pressupost es proposa al Plenari 
l’adopció deIs següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Aprovar el Pressupost General d´aquesta entitat per a I’any 2011, juntament 
amb les Bases d´execució en la forma detallada.  
 
SEGON.- Aprovar la Plantilla de personal per a l’exercici de 2011 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 2011 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 2011, en la forma i les quanties 
individualitzades que figuren detallades en l’expedient del Pressupost. 
  
CINQUÉ.- Aprovar les quanties globals d´indentius de productivitat i de gratificacions 
previstes per serveis extraordinaris que figuren detallades en el Pressupost per a 
l’exercici de 2011, i facultar a l’Alcaldia - Presidència per tal que pugui  individualitzar-
les i atorgar-les segons les necessitats i/o objectius a aconseguir.  
SETÈ.- 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. 
Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar nou acord, si durant 
l´esmentat termini no s’hi presenten reclamacions. Exposar també al públic la la 
plantilla de personal d´aquesta Corporació, durant un 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 Municipal acordarà allò que cregui més adient”.  
 
 
El Sr. Alcalde repeteix l’import al qual ascendeixen les depeses i ingresos del 
pressupost per a l’exercici 2011 que és de 3.863.985 € i remarca que és un 3,54€ més 
baix que l’exercici 2010. El pressupost ordinari ascendeix a un import de 3.636.572 € i 
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el de la llar d’infants el Molí Petit és de 227.413 €. Pel que fa a les modificacions més 
importants realitzades i que cal esmentar  comenta que són les següents:  
 
Capítol 1.- Cost personal: 1.023.782 € , la qual cosa significa que disminueix un  5,5% 
respecte l’any anterior. 
 
Capítol 2.- Béns i transferències corrents, que correspon al capítol que inclou totes les 
despeses de manteniment del poble, equipaments, etc. La quantitat a la qual  
ascendeix aquest capítol és de 1.225.466 €, i aquí és on hi trobem la majoria de 
despeses corrents, com per exemple calefacció, llum, etc. 
El Sr. Alcalde fa l’incís que les despeses de representació dels regidors queden 
congelades respecte a l’exercici 2010. 
 
Capítol 3.- Despeses financeres, que bàsicament són interessos ascendeix a 87.285 € 
i es redueix un 28% respecte l’any anterior i explica que aquesta disminució ve donada 
per un reajustament d’interessos bancaris  i d’uns crèdits que finalitzen durant 
l’exercici. 
 
Capítol 4.- Transferències a entitats local, famílies i institucions sense ànim de lucre, 
ascendeix a 420.000 € i representa una disminució de l’11%. Explica que aquest 
capítol inclou les quotes a l’ACM, FMC, al Consell Comarcal del Ripollès, Llar 
d’Infants, etc. 
 
Capítol 6.- És el capítol de les inversions i ascendeix a un total 481.846 € ja que 
enguany són poques les inversions que es duran a terme i que més tard se’n parlarà 
per aprofundir-ne. 
 
Capítol 9.-  Amortització  préstecs de 397.732 € que augmenta un 16% respecte l’any 
2010 i que inclou el crèdit de 1.600.000 € que va haver de demanar l’ajuntament pel 
deute adquirit fa uns anys. 
 
Ple que fa als Ingressos comenta el següent:  
 
Capítol 1.-  Impostos directes,  per import de 1.508.000. Té un increment del 8%  
respecte l’any anterior i inclou IBI, vehicles, IAE, Plusvàlues, etc. Pel que fa a l’IBI 
recorda que s’ha rebaixat un 5% del tipus impositiu. Els altres impostos directes s’han 
congelat. 
 
Capítol 2 .- Impostos indirectes que inclou l’impost sobre construccions, instal.lacions i 
obres i es rebaixa un 28,5 % respecte l’any anterior 10.000 €,  ja que la recaptació 
d’aquest impost continua a la baixa. 
 
Capítol 3.-  Taxes, preus públics i altres ingressos, amb 891.250 € i inclou les taxes 
per a serveis públics, com per exemple l’aigua, escombraries etc.  
 
Com a fet diferencial respecte l’exercici 2011 assenyalada l’aplicació de contribucions 
especials per les obres l’accés al polígon per import de 100.000 €, que és una obra 
que en cas que s’obtinguin les subvencions corresponents es podria dur a terme 
durant el 2011.  
 
Capítol 4.- Transferències corrents, que ascendeix a un total de 823.250€ i suposa una 
disminució del 15% respecte l’exercici 2010. Està integrat bàsicament per aportacions 
de la Generalitat i Estat en concepte de subvencions i com ja saben aquestes també 
han disminuït. 
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Capítol 5.- Ingressos patrimonials. Remarca que l’assignació és petita, 22.307 €, i  tot i 
que té un increment del 22%. 
 
Capítol 7.- Transferències de capital.- Subvencions que l’Ajuntament pretén rebre al 
llarg de l’any, com per exemple la de l’accés a Cal Gat. 
 
Capítol 9.- Hi ha assignat un import de 84.919 €, que es correspon al crèdits demanats 
i que no s’han utilitzat. 
 
L’Alcalde assenyala que aquest ha estat el resum del pressupost per al 2011 i destaca 
la disminució de 100.000 € respecte l’any anterior i que denota que la situació no és 
bona i que per tant,  els ajuntaments i demés administracions s’han d’ajustar-se en la 
mesura que els sigui possible.  
 
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Joan Àlvarez, que intervé comentant la 
disminució de les inversions respecte l’any anterior i també veu la disminució en l’àrea 
de serveis socials.  Comenta que troba a faltar alguna inversió que ells creuen 
prioritària, com per exemple l’adquisició de l’espai on ha d’anar el futur tanatori ja que 
ells mateixos varen dir que on està instal.lat ara és provisional i, per tant,  l’adquisició 
del terreny on ha d’anar s’hauria de preveure durant l’exercici 2011. Veuen també que 
hi ha una frenada important en les obres a la Vila Vella i creuen que aquestes 
actuacions també són prioritàries. El Sr. Àlvarez deixa constància que no hi ha hagut 
voluntat de consens en el pressupost ja que no hi ha hagut la voluntat de treballar 
conjuntament i, per tant,  s’han trobat amb el pressupost al davant. Tot i això davant la 
situació econòmica complicada i com a vot constructiu s’abstindran en la votació. 
 
El Sr. Alcalde comenta els punts als quals el Sr. Àlvarez ha fet referència. En quan al 
tema dels serveis socials i que hi ha hagut una disminució de 54.000 € es referia a 
totes les despeses de la partida però no precisament en serveis socials, sinó al 
contrari, ja que durant els últims anys és una despesa que s’augmenta. Pel que fa al 
futur tanatori, li comenta que un cop publicat el POUM, l’Ajuntament ja està en 
disposició d’adjudicar el projecte i en el moment que tingui el finançament adequat 
podrà construir el tanatori però li matisa que els terrenys on es preveu la seva 
construcció, ja són de titularitat municipal i, per tant, no s’ha de fer cap adquisició. En 
tot cas durant el 2011 es podria encarregar el projecte però s’ha de tenir en compte 
que s’està al final d’una legislatura, estan acabant d’esgotar totes les convocatòries de 
subvencions que han sortit i s’haurà d’esperar un nou cicle de convocatòries 
importants per dur a terme les obres. Pel que fa al ritme de les obres a la Vila Vella, li 
remarca que no s’aturarà ja que encara hi ha una partida important de 700.000 € per 
destinar-hi ja que durant el passat mes de juliol es va aprovar pel ple  aquesta partida 
per executar tot un seguit de carrers i que algun d’ells ja estan a punt d’adjudicar-se. Li 
comenta també que la Llei de Barris ja està totalment esgotada i que en algun moment 
es farà balanç de com ha anat tot el projecte, el finançament i actuacions dutes a 
terme. Li avança que l’Ajuntament de Sant Joan haurà acabat invertit prop del doble 
del que es preveia en el projecte inicial. 
 
El Sr. Alvarez comenta la imposició de contribucions especials a l’accés de Cal Gat 
quan ells s’han mostrat sempre contraris a la seva aplicació i pel que fa a la Llei de 
Barris si que han anat seguint que adjudicaran 2 fases més de carrers que també hi ha 
finançament del Pla d’Obres. El Sr. Alvarez llença una proposta per la Llei de Barris on 
es finança el 50% de les actuacions  i comenta que el Departament de Política 
Territorial i Obres Publiques fa dos anys va crear el programa  Viles amb Projectes on 
es finança el 75% de les obres municipis amb menys de 10.000 habitants. Per aquest 
motiu proposa sol.licitar del departament l’augment de finançament atès que som un 
municipi d’aquestes característiques 
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El Sr. Alcalde, li explica que aquesta sol.licitud està feta en el precís moment de sortir 
la convocatòria però el Departament ens ha contestat que Sant Joan de les Abadesses 
va ser beneficiaria d’una proposta en concret i que no es podien modificar les regles 
del joc. També explica quan en projecte està a punt d’acabar l’Ajuntament té 
l’oportunitat de demanar una pròrroga però no s’hi pot optar fins que s’ha acabat tot el 
projecte i, per tant, encara no es pot demanar perquè tampoc s’ha acabat la quarta 
anualitat, la qual acaba al 2011 quan li tocarà defensar una pròrroga que en el fons és 
un nou projecte. Creu que aquí hi haurà d’haver una unitat política i creu que es pot 
començar a treballar-hi aquesta propera primavera. Explica que fins ara hi ha pocs 
pobles que l’ahn demanat i que fins ara se’ls hi ha concedit a tots També recorda que 
hi haurà un nou govern i no se sap encara com acabarà tot plegat. 
 
El regidor Sr. Raimon Traver explica que s’abstindran en la votació atès que es tracta 
d’un pressupost que només han elaborat ells. 
 
El pressupost s’aprova amb els sis vots del grup municipal del Partit dels Socialistes 
de Catalunya , amb els tres d’abstenció del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i amb els dos d’abstenció del grup municipal de Convergència i Unió. 
 
 

3. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 
11/2010, MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS.  

 
Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 9 de novembre de 2010 s’inicia l’expedient per 
a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari número 
11/2010.  
 
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a 
les quals no hi ha en el pressupost ordinari actual consignació pressupostària, s’ha de 
tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant nous o majors 
ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la 
corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.  
 
Despeses que cal finançar:  
   
Crèdits extraordinaris: 
 
Partida Nom Proposta de consignació 
01.920.14610 Projecte Impuls 35.000,00 € 
 
Total altes crèdits : 35.000,00 €    

Finançament que es proposa:  

1/ Nous o majors ingressos efectivament recaptats:  

Partida Nom Proposta de 
Consignació  

 01.45087 Subvenció 
SOC- Projecte 

 35.000,00 € 
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Impuls 
 
Total finançament: 35.000,00 €    
 
Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.  
 
Atès el que estableixen els articles 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als 
articles 34 a 38 del RD 500/1990. 
 
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció 
dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR  l’expedient de crèdit extraordinari número 11/2010, per import 
de 35.000,00 €  que cal finançar  mitjançant nous o majors ingressos efectivament 
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la corporació, de conformitat 
amb el detall exposat a la part expositiva anterior.  
    
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà 
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 
resoldre-les.   
 
El Sr. Alcalde explica breument el punt indicant que hi ha hagut un ingrés extraordinari 
del Servei d’Ocupació de Catalunya a raó dels plans d’ocupació que han sortir durant 
l’exercici 2010 i que ha  comportat la creació de  5 nous llocs de treball. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents. 
 
 

4. MODIFICACIÓ QUADRE INVERSIONS 2010.  
 
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 i modificat mitjançant acord 
adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 30 de juliol de 2010.  
 
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 

TÍTOL 
OBRA 

IMPORT  
INVERSIÓ € 

02.334.6220210 Despeses comunes Terra de 
Comtes i Abats. 2010 i 2011 

47.815,21 

01.155.6310010 Arranjament carrers 82.509,98
01.164.6320010 Cementiri 55.032,59



 
AJUNTAMENT DE LA 
BARONAL VILA DE SANT JOAN  
DE LES ABADESSES 

03.342.6220010 Instal.lació gespa camp futbol 595.059,56
02.432.6220110 Palau Abadia. Equip de so i 

mobiliari 
30.225,04

02.165.6230110 Enllumenat exterior Palau Abadia 73.443,00
05.155.6310110 Carrers Sant Miquel i Pere 

Portussa 
169.011,76

05.155.6310111 Carrers Vila Vella. Fase 3.2 449.956,04
05.155.6310112 Carrers Vila Vella. Fase 3.4 248.016,48
05.155.6310113 Carrer Monestir 25.000,00
05.155.6310114 CE Ajuntament Carrers Sant 

Miquel i Pere Portussa 
1.530,00

03.491.6230210 Inversió emissora municipal 2.349,00
01.151.6100110 Obres complementàries 

enllumenat Plaça Major 
4.431,21

03.34.6190210 Pista skate i pista tennis 34.472,42
01.16.6190110 Obres complementàries El 

Palmàs 
148.013,25

05.151.6190610 Itinerari Riera Arçamala 64.473,86
05.454.6320410 Pont Reixach 27.341,07
05.161.6190510 Aportació neteja ribes Ter 8.353,78
04.164.6190410 Tanatori 5.335,96
03.34.6190310 Remodelació pavelló esports 196.919,00
05.16.6220410 Obres complementàries Parc 

Muralla 
13.320,95

03.491.6260010 Equipament informàtic 11.500,00
01.432.6230010 Mobiliari urbà i maquinària 10.000,00

01.432.6230110 Maquinària obres 10.000,00
 
 
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 
2010, 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 2.319.110,16 euros al 
llarg de l´exercici pressupostari de 2010, dels quals 1.468.102,96 euros provenen de 
subvencions de capital, 96.357,73 euros del crèdit formalitzat l´any 2009 i no gastat en 
la seva totalitat l´anualitat 2009, 87.017,92 euros provenen de la venda de patrimoni 
efectuada l´any 2009 i no gastats en la seva totalitat en aquella anualitat, 41.659,05 
euros provenen de contribucions especials, 49.396,92 euros provenen d´aportacions 
d´entitats, particulars o empreses, 312.629,70 euros crèdit formalitzat l´any 2007 i 
261.791,14 euros provenen del crèdit que s´ha formalitzat aquest any 2010.  
 
TERCER.- COMUNICAR el present acord a l´àrea comptable d´aquest Ajunatment a fi 
i efectes oportuns.  
 
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’una regularització dels imports de les inversions 
que es poden donar per tancades en data d’avui, tot i que n´ hi ha alguna que encara 
no i que per tant, podria modifcar-se encara més tard. Hi fa un repàs de forma ràpida i 
les enumera una a una amb els seus corresponents imports. 
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La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents. 
 
 

5. APROVACIÓ DIAGNOSI I PLA INTERN PER A LA IGUALTAT 
D´OPORTUNITATS DE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES 
ABADESSES. 

 
La igualtat d´oportunitats entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut 
pel dret internacional en l´àmbit dels drets humans.  
 
L´eliminació de les desigualtats entre les dones i els homes és un objectiu que ha 
d´integrar-se en totes les polítiques i accions de la Unió Europea i dels seus països 
membres, com és Espanya.  
 
Atesa la necessitat d´elaborar un Pla d´igualtat d´oportunitats entre dones i homes 
aplicable a tot el personal i, fins i tot, aplicable a molts àmbits de la seva àrea 
d´influència com poden ser: clients/es, proveïdors/ores, etc, i d´aquesta forma donar 
compliment a un dels principis fonamentals del dret comunitari, que ha plasmat en 
diferents Directives i Recomanacions, i que l´Estat espanyol ha recollit en la Llei 
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.  
 
El document de diagnosi en matèria d´igualtat d´oportunitats constitueix el punt de 
partida per poder decidir quines seran les actuacions a dur a terme en matèria de 
gènere. Neix de la voluntat d´acord de certs ajuntaments del Ripollès, entre els quals 
hi ha l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, i és fruit de la tasca d´introducció i 
reforç de la prespectiva de gènere en les actuacions municipals, que està portant a 
terme la Diputació de Girona des de l ´octubre de 2008 a través de la Xarxa d´Agents 
d´igualtat de Diputació de Girona, amb l´objectiu principal de crear les condicions 
necessàries per assolir l´Igualtat d´Oportunitats real entre dones i homes dins la 
organització interna de l´ajuntament.  
 
Vist el document de diagnosi i el Pla intern per a la igualtat d´oportunitats de 
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, que consten a l´expedient.  
 
És proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- APROVAR el document de diagnosi i el Pla intern per a la igualtat 
d´oportunitats de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, els quals s´adjunten 
com annexe.  
 
SEGON.- APROVAR el Protocol de prevenció de l´assetjament sexual a l´Ajuntament 
de Sant Joan de les Abadesses, el qual s´adjunta com annexe.  
 
TERCER.- PUBLICAR el present acord mitjançant anunci en el tauler d´edictes de 
l´Ajuntament i a la pàgina web de l´Ajuntament, durant un període de 30 dies, durant el 
qual tota persona interessada podrà examinar l´expedient i formular les obsevacions i 
al.legacions que consideri necessari. Transcorregut l´esmentat període, si no 
s´haguessin presentat observacions ni al.legacions de cap tipus, l´esmentat acord 
esdevindrà definitiu sense necessitat d´adopció d´un nou acord Plenari.  
 
QUART.- COMUNICAR el present acord als representants dels treballadors d´aquest 
Ajuntament, per tal que durant el tràmit d´informació pública esmentat a l´apartat 
anterior, puguin examinar l´expedient i formular les observacions i al.legacions que 
considerin oportunes.  
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Per part del Sr. Alcalde es dóna compte que es tracta del primer pla d’igualtat intern a 
Sant Joan de les Abadesses i explica que parteix de la voluntat política i amb l’ajut de 
la Diputació de Girona per el.laborar aquests plans per implantar-los a la comarca de 
forma progressiva. Creu que és una eina imprescindible per aconseguir una igualtat 
reals entre homes i dones. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat de tots els assistents. 
 
 

6. APROVACIÓ DE L'ADDENDA AL CONVENI DE RENOVACIÓ DE LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ I 
RECAPTACIÓ DE TRIBUTS LOCALS, CONSISTENT EN LA MODIFICACIÓ 
DE LA CLÀUSULA XIII DEL MATEIX 

 
En sessió plenària de data 27 de novembre de 2009, fou aprovada la renovació de la 
delegació, a favor del Consell Comarcal del Ripollès de les facultats de gestió, 
liquidació i recaptació dels tributs municipals i altres ingressos de dret públic. Aquesta 
delegació es feia extensiva al Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès”, 
l’ens mitjançant el qual els Consells Comarcals de la Cerdanya i el Ripollès exerceixen 
les facultats delegades. 
 
En la mateixa sessió plenària es va aprovar el contingut del “Conveni de delegació de 
competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals”, així com el seu 
annex. 
 
La Junta de Govern del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès, en la seva 
sessió celebrada en data 25 de novembre de 2009, va aprovar una modificació del 
paràgraf segon de la Clàusula XIII del Conveni de delegació de competències de 
gestió, liquidació i recaptació de tributs locals. Aquesta modificació, continguda en la 
corresponent Addenda al Conveni de renovació de la delegació de competències de 
gestió, liquidació i recaptació de tributs locals, és favorable als interessos municipals, 
atès que redueix a un màxim de 3 anys, la penalització a aplicar pel cas que 
l’Ajuntament rescindís el contracte de delegació de competències anticipadament, és a 
dir, abans de transcórrer el període mínim de duració de 6 anys. 
 
La clàusula XIII, un cop modificat el seu paràgraf segon en el sentit exposat, queda 
redactada com segueix: 
 

“XIII. DURACIÓ. S’estableix que la duració d’aquest contracte serà per un 
període mínim de sis anys, a comptar a partir del dia 1 de gener de  2010, 
entesos com a exercicis complets, i es poden prorrogar per períodes d’un any, 
de forma tàcita, llevat que qualsevol de les parts comuniqui a l’altra, abans del 
dia primer de juliol de l’any de l’acabament o del darrer de pròrroga, la seva 
decisió de no continuar-lo l’any següent, cas en què a partir del 16 d’agost de 
l’any de la denúncia, ja no es formularan ni s’admetran nous càrrecs. 
 
En cas de rescissió anticipada del conveni promoguda per un ajuntament, 
aquest haurà d’abonar al Consorci, en concepte d’indemnització per 
danys i perjudicis, la quantitat que resulti de l’aplicació de la fórmula 
següent: 

 
Q = P x A 

 
on,  
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Q: quantitat a aportar en concepte de danys i perjudicis. 
P: premi de cobrança en voluntària en el darrer exercici. 
A: anys de vigència pendents abans de la denúncia anticipada, amb un 
valor màxim d’ A = 3. 
 
L’extinció del contracte obligarà al Consorci, a més de rendir el compte 
extraordinari i de realitzar la preceptiva liquidació econòmica, a fer una 
liquidació total dels valors que encara estiguin en el seu poder, fent-ne 
lliurament a l’Ajuntament. 
  
Qualsevol modificació del contingut d’aquest contracte requerirà el mateix 
procediment seguit per a la seva aprovació.” 

 
Vist el contingut de l’Addenda del conveni de renovació de la delegació de 
competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals, a subscriure amb el 
Consell Comarcal del Ripollès i amb el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - 
Ripollès, que conté la modificació del paràgraf segon de la Clàusula XIII d’aquest 
conveni; 
 
Vistes les competències del Plenari municipal. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR l’Addenda al conveni de renovació de la delegació de 
competències de gestió, liquidació i recaptació de tributs locals, a subscriure amb el 
Consell Comarcal del Ripollès i amb el Consorci Servei de Recaptació Cerdanya - 
Ripollès. 
 
SEGON.- COMUNICAR aquest acord al Consell Comarcal del Ripollès i al Consorci 
Servei de Recaptació Cerdanya - Ripollès. 
 
TERCER.- FACULTAR l’alcalde tan àmpliament com en dret fóra menester per a la 
signatura de l’addenda al conveni. 
 
Es passa directament a la votació de la proposta atès que no hi ha ningú que vulgui fer 
cap comentari al respecte. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents. 
 
 

7. DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA. 
 

El Plenari Municipal es dóna per assabentat dels Decret d´Alcaldia compresos entre el 
número 82 i el 108 de 2010, ambdós inclosos.  

 
 
8. 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 compresos entre el 6 de setembre i el 3 de novembre de 2010, ambdós 
inclosos.  

 
 
9. TORN OBERT DE PARAULA.  
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No hi ha cap membre del consistori que prengui la paraula. 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l´Alcaldia dóna per acabada la sessió a les 
20:30 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    Ramon Roqué i Riu 
Secretària-Interventora    L`Alcalde 
 
 
 


