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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 27 DE JULIOL DE 2007
Identificació de la sessió:
Legislatura: 2007/2011
Sessió número 2
Caràcter: ordinari
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora: 21:00 hores.
Hi assisteixen :
Il·lm. Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president que presideix la sessió
Sra. Anna Ruano i Romero, regidora
Sra. Montserrat Tallant i Descamps, regidora
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, regidor
Sra. Lídia Folgueiras i Folguerias, regidora
Sr. Eudald Costa i Pérez, regidor
Sra. Elisabet Regué i Pujol, regidora
Sr. Jordi Terradesi Burniol, regidor
Sr. Joan Àlvarez i Pujol, regidor
Sr. Gerard Costa i Albrich, regidor
Sr. Raimon Traver i Burniol, regidor
Sra. Raquel Costa Iglesias, secretària-interventora que en dóna fe.

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries celebrades pel Ple de l´Ajuntament en data 16 de juny
i 27 de juny de 2007.
2.- Aprovació provisional modificació puntual del Pla General d´Ordenació Urbana a la Pujada de les Monges,
s/n.
3.- Aprovació del compte general de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i del seu organisme autònom,
corresponent a l´exercici econòmic de 2006.
4.- Aprovació modificació pressupost Ajuntament número 2/2007, mitjançant crèdits extraordinaris.
5.- Aprovació modificació pressupost Ajuntament número 3/2007, mitjançant baixes per anul·lació.
6.- Aprovació modificació composició comissió de seguiment del projecte Vila Icària.
7.- Aprovació modificació Registre d´interessos de béns patrimonials.
8.- Aprovació compatibilitat sol·licitada per la Sra. Anaïs Clua Farrero.
9.- Aprovació festes locals any 2008.
10.- Aprovació encàrrec a efectuar al Consell Comarcal del Ripollès per a l´elaboració d´un estudi sobre la
situació econòmica de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
11.- Ratificació Decret d´Alcaldia de data 21 de juny de 2007, relatiu a la delegació al Consell Comarcal del
Ripollès de la publicació conjunta al BOP dels aprofitaments forestals de l´any 2007.
12.- Aprovació moció correllengua 2007.
13.- Aprovació moció de millora i pla d´aparcaments pel centre de Sant Joan de les Abadesses.
14.- Donar compte dels Decrets d´Alcaldia següents: Del 30 al 160 del 2007.
15.- Torn obert de paraula.

S’obre la sessió per la Presidència a les 21:00 hores i comprovada per la Secretària la existència del quòrum
suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes
inclosos en l´ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES CELEBRADES PEL PLE DE
L´AJUNTAMENT EN DATA 16 DE JUNY I 27 DE JUNY DE 2007.
Sotmeses les actes de les sessions anteriors a consideració dels membres del Plenari Municipal presents a la
sessió, aquestes s´aproven per unanimitat dels membres assistents.
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2.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D´ORDENACIÓ URBANA A
LA PUJADA DE LES MONGES, S/N.
La Secretària de la Corporació, procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Atès l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 30 de març de 2007, relatiu a
l´aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d´Ordenació Urbana a la Pujada de les Monges, s/n.
Atès que l´esmentat expedient ha estat exposat al públic mitjançant anunci publicat en el BOP número número
76, de 17 d´abril de 2007, en el diari El Ripollès de 12 d´abril de 2007 i en el tauler d´edictes de l´Ajuntament
durant un termini d´un mes, sense que durant l´esmentat període s´hagin presentat al·legacions o observacions
de cap tipus.
Atès el que estableixen els arts. 83 i l´art. 94 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s´aprova el
Text refós de la Llei d´Urbanisme.
Per tot el que s´acaba d´exposar és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla General d´Ordenació Urbana a la
Pujada de les Monges, s/n, amb la finalitat de requalificar com a sòl urbà per a ús residencial 100 m2 d´aquesta
parcel·la propietat de les Germanes Carmelites, actualment qualificada com equipament docent amb les claus
E/D, de conformitat amb el conveni aprovat per part del Plenari Municipal en sessió celebrada en data 24 de
març de 2005.
SEGON.- TRAMETRE l´expedient a la Comissió Provincial d´Urbanisme per a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes oportuns “.
L´alcalde-president comenta que es tracta d´un pur tràmit d´un expedient que es va iniciar la passada
legislatura. Es tracta d´una modificació puntual del planejament que afecta a l´edifici ubicat a la Pujada de les
Monges. Es va fer l´aprovació inicial, s´ha exposat al públic, s´ha obtingut l´informe favorable de cultura i ara es
fa el següent pas que és la seva aprovació provisional.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal, aquesta s´aprova per
unanimitat de tots els membres presents a la sessió.
3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES I DEL
SEU ORGANISME AUTÒNOM, CORRESPONENT A L´EXERCICI ECONÒMIC DE 2006.
La Secretària-Interventora, Sra. Raquel Costa Iglesias, procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Examinats per la Comissió Especial de Comptes d´aquesta Corporació els Comptes Generals corresponents a
l´exercici de 2006, i en atenció als informes de l´expedient, dels quals es desprèn que es troba conforme i que,
no s´ha produït cap reclamació en contra durant els quinze dies més vuit dies en què ha estat en exposició
pública, segons anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 95, de data 14 de maig de 2007.
És pel que es proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.- APROVAR els Comptes Generals de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i del seu
Organisme Autònom Llar d´Infants El Molí Petit, corresponents a l´exercici 2006, en la forma que han estat
presentats i rendits.
SEGON.- TRAMETRE còpia de l´expedient tramitat a la Delegació Territorial del Govern a Girona, als efectes
oportuns.
TERCER.- TRAMETRE els estats i altra documentació a què es refereixen els capítols 1r i 2n del Títol VI de
l´Ordre del Ministeri d´Hisenda, de data 17 de juliol de 1990, per la qual s´aprova la Instrucció de Comptabilitat
per a l´Administració Local, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya per a la seva fiscalització”.
L´alcalde-president explica que es tracta d´aprovar el compte general de l´ajuntament, el qual engloba la totalitat
del comptes de l´ajuntament. Explica que ja ha passat aquest per la comissió especial de comptes i s´ha
exposat al públic. Una vegada aprovat pel Plenari Municipal, que és el que es proposa avui, s´enviarà a la
Sindicatura de Comptes.

Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal, aquesta s´aprova per 9 vots
positius ( 6 del grup polític municipal del PSC i 3 del grup polític municipal d´ERC) i 2 abstencions del grup de
CiU.
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 2/2007, MITJANÇANT CRÈDITS
EXTRAORDINARIS.
La Secretària-Interventora, Sra. Raquel Costa Iglesias, procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 6 de juny de 2007 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació
de crèdit mitjançant crèdit extraordinari número 2/2007.
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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

07.44.6110607

Reforç ferm carrers municipi

30.000,00 €

Total altes crèdits : 30.000,00 €
Finançament que es proposa:
1/ Nous o majors ingressos efectivament recaptats:
Partida

Nom

Proposta
Consignació

01.76129

Reforç ferm carrers
municipi

30.000,00 €

de

Total finançament: 30.000,00 €
Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 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.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa que no pugui
demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de
despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, l’aprovació
de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària, i l’article 165.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en l’àmbit de les seves
competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la
LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos
següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla economico-financer
corrector a mitjà termini.
El Ple de l´Ajuntament en sessió celebrada en data 24 d´octubre de 2004 va aprovar un pla de sanejament del
romanent de tresoreria negatiu, el qual va ser modificat mitjançant acord de Ple de data 3 de març de 2006.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de crèdit extraordinari número 2/2007, per import de 30.000,00 € 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.
L´alcalde-president, Sr. Ramon Roqué i Riu explica que es tracta d´un reajustament comptable.
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Seguidament es cedeix el torn de paraula a la regidora del grup d´ERC, Sra. Elisabet Regué i Pujol, la qual
explica que aquest punt ve donat perquè quan es varen asfaltar els carrers del Pla del Roser es va buscar una
subvenció per a cobrir aquesta despesa. Sabien que aquests 30.000 euros no cobririen la totalitat del cost de les
obres d´asfaltatge dels carrers però si una part important i, també comenta que es tracta d´una subvenció
extraordinària que s´ha obtingut de la Diputació de Girona.
L´alcalde-president comenta que aquesta obra no estava prevista en la seva totalitat en el pressupost de l´any
passat, per tant, l´obra ha costat molt més del que estava previst.
La regidora, Sra. Regué, contesta dient que tot pressupost és una proposta i que cal buscar les fonts de
finançament que siguin necessàries.
El senyor alcalde comenta que el problema d´aquest Ajuntament ha estat la forma de treballar de l´antic equip
de govern, ja que aquest feia la despesa sense tenir clars els ingressos i això no funciona així, ja que sense
tenir el finançament no es poden executar les obres. Per altra banda, també comenta que aquestes obres varen
ser executades molt a última hora, just abans de la campanya electoral i, li consta que aquesta obra s´ha acabat
pagant molt més cara del que realment era perquè hi varen haver subcontractacions d´empreses per culpa de
les presses.
La regidora, Sra. Regué contesta dient que, com sempre són opinions diverses i només vol afegir que és una
obra que estava en el pressupost del 2007 i no va ser una obra a corre cuita ja que es varen començar a asfaltar
carrers a finals de gener o principis de febrer, si bé l´únic carrer que es va "arratrassar" va ser el carrer
Ferrocarril.
El Sr. Roqué torna a comentar que el que realment s´ha fet és gastar més del previst, concretament, 12.000
euros més dels previstos, els quals l´ajuntament s´hauria pogut estalviar si prèviament s´hagués demanat un
pressupost i s´hagués fet amb la tranquil·litat i planificació que aquestes obres d´embergadura requereixen. Per
tant, qui en últim terme ha acabat pagant cara l´obra és el poble de Sant Joan.
La regidora, Sra. Regué, afegeix que els carrers estan asfaltats que era el que el seu grup volia. El que cal fer
l´equip de govern és gestionar i buscar els recursos que calguin per a poder fer les obres.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal, aquesta s´aprova per
unanimitat de tots els membres presents a la sessió.
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 3/2007, MITJANÇANT BAIXES PER
ANUL·LACIÓ.
La Secretària-Interventora, Sra. Raquel Costa Iglesias, procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 2 de juliol de 2007 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació
de crèdit mitjançant baixes per anul·lació.
Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.
Atès el que estableixen els articles 34 i 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d´abril, pel qual es desenvolupa el
capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals: contingut i
aprovació, crèdits i les seves modificacions, execució i liquidació i normes específiques per organismes
autònoms i societats mercantils i l´article 15 de les bases d´execució del pressupost.
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 baixes per anul·lació número 3/2007 amb la finalitat de donar de baixa
163.400,15 euros de la partida de despeses número 08.42.22664 – Escola Abadessa Emma - , així com també,
donar de baixa el mateix import de la partida d´ingressos número 01.45523 – Aportació Generalitat Escola
Abadessa Emma, atès que el conveni singular signat en data 8 de juny de 2007 entre aquest Ajuntament i el
Departament d´Educació sobre el funcionament del centre de titularitat municipal Abadessa Emma, estableix
que l´import que el Departament d´Educació aportarà durant la vigència del mateix conveni, això és, fins el 31 de
desembre de 2007, és de 563.833,77 euros i no de 727.233,92 euros, tal i com estava previst en el pressupost
de l´ajuntament per a l´exercici de 2007.
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 “.
L´alcalde-president comenta que es tracta d´un altre reajustament comptable ja que la previsió inicial prevista en
el pressupost era molt més elevada.
L´alcalde-president cedeix el torn de paraula al regidor de CiU, Sr. Raimon Traver, el qual demana el motiu pel
qual hi ha hagut aquesta reducció.
El senyor alcalde contesta dient que el motiu pel qual es va fer aquesta previsió el desconeix ja que es va fer la
passada legislatura, si bé una vegada s´ha reajustat el professorat que cal al centre i els seus costos, el resultat
ha estat menor del que es prèvia inicial i, d´aquí la modificació pressupostària.
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Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal, aquesta s´aprova per 9 vots
positius ( 6 del grup polític municipal del PSC i 3 del grup polític municipal d´ERC) i 2 abstencions del grup de
CiU.
6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ COMPOSICIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PROJECTE VILA ICÀRIA.
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Atès l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 25 de novembre de 2005, relatiu a
l´aprovació de la constitució de la comissió de seguiment del projecte Vila Icària.
Atès la necessitat de modificar la seva composició, és pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la modificació de la composició de la comissió de seguiment del projecte Vila Icària, la
qual estarà formada pel següents membres:
-

Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president que presidirà la comissió.
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, regidor de joventut i noves tecnologies.
Sr. Gerard Costa i Albrich, regidor del grup polític municipal de CiU
Sr. Jordi Terrades i Burniol, regidor del grup polític municipal d´ERC
Sr. Jaume Forment i Garcia
Sr. Jordi Dorca i Pujol
Sr. Joan Vinyoles
Sr. Joan Moncanut

SEGON.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes oportuns “.
A continuació el senyor alcalde explica que es tracta d´una comissió de seguiment que es va crear quan va
començar el projecte Vila Icària. Ara amb el canvi de legislatura calia repassar la seva composició. Per això es
va comentar a tots els regidors del consistori perquè ho comentessis a qui creguessin oportú per a formar part
d´aquesta comissió i, finalment aquesta setmana s´han presentat alguns noms nous que s´han inclòs en la
composició de l´esmentada comissió.
Seguidament es cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Jordi Terrades, el qual comenta que el seu grup polític
municipal ha proposat entrar alguna persona nova a la comissió ja que creuen que, tot i estar a la recta final
aquest projecte, és important que hi participi gent del món de l´emprenedoria i empresaris ja que en el viver
d´empreses hi entraran nous negocis i, per aquest motiu, han proposat que entrin a formar part de la comissió
aquestes noves persones.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal, aquesta s´aprova per
unanimitat de tots els membres presents a la sessió.
7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ REGISTRE D´INTERESSOS DE BÉNS PATRIMONIALS.
La Secretària, Sra. Raquel Costa Iglesias, procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Ates la Disposició addicional novena de la Llei 8/207, de 28 de maig, del sòl, la qual ha entrat en vigor el
passat 1 de juliol de 2007, i que introdueix una sèrie de modificacions a la Llei 7/1985, de 21 d´abril, reguladora
de les bases del règim local, concretament, modifica l´article 75.7.
L´esmentat article regula l´obligació dels regidor i regidores de formular la declaració sobre causes de possible
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni ingressos, així com també la declaració sobres els
seus béns patrimonials, segons el model aprovat pel Plenari Municipal.
No obstant, en virtut de la disposició addicional vuitena l´esmentat article es modifica en el sentit d´establir
l´obligació dels regidors de presentar anualment la liquidació de l´impost sobre la renda, l´impost del patrimoni i
l´impost de societats, en els casos que correspongui.
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 model de registre d´interessos de béns patrimonials de l´Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses, en el sentit d´afegir-hi un segon apartat amb la informació sobre la participació
dels regidors i regidores en societat i de les liquidacions de l´impost sobre la renda, l´impost del patrimoni i
l´impost de societats, en el casos que correspongui “.
L´alcalde-president comenta que en motiu de l´entrada en vigor al mes de juliol de la llei que la secretària ha
comentat, cal modificar el registre d´interessos que els regidors presenten a l´ajuntament de forma prèvia a la
seva pressa de possessió, amb la finalitat que d´ara en endavant, s´hagi de presentar també la declaració de la
renta, patrimoni i societats.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal, aquesta s´aprova per
unanimitat de tots els membres presents a la sessió.
8.- APROVACIÓ COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER LA SRA. ANAÏS CLUA FARRERO.
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
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“ Vista la declaració d’activitats efectuada per la Sra. Anaïs Clua Farrero, personal laboral de la plantilla
d’aquest ajuntament, categoria de professora de música adscrita al lloc de treball de professora de música, on
declara que exerceix com a principal una activitat pública consistent en professora música i Cap d’Estudis de
l’Escola Comarcal de Música depenent del Consell Comarcal del Ripollès i com a activitat secundària la
desenvolupada en aquest ajuntament.
Atès que l'activitat pública principal desenvolupada per la Sra. Anaïs Clua Farrero al Consell Comarcal del
Ripollès té una dedicació de 30 hores setmanals, distribuïdes fora de la jornada de treball establerta en aquesta
corporació, en la qual el lloc de treball que ocupa té assignada una tipologia de jornada de temps parcial de 15
hores setmanals.
Atès que en la declaració d’activitats esmentada, es consigna com a activitat secundària la desenvolupada en
aquest ajuntament, de conformitat amb l'article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, l'article 19 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre i l'article 341 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, correspon a aquesta corporació
l’emissió formal del corresponent informe.
Per tot això, és pel que es proposa al Plenari Municipal l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Informar favorablement la compatibilitat sol·licitada per la Sra. Anaïs Clua Farrero, personal laboral
amb caràcter temporal d’aquest Ajuntament, categoria professora de música, tipologia de jornada de temps
parcial, entre les activitats públiques declarades consistents en professora i Cap d’Estudis de l’Escola Comarcal
de música del Consell Comarcal del Ripollès, on hi té una dedicació de 30 hores setmanals i professora de
música de l’Ajuntament de Sant Joan de Les Abadesses amb una dedicació de 15 hores setmanals.
SEGON.- Comunicar aquesta resolució al Consell Comarcal del Ripollès, per tal que procedeixi a dictar la
resolució corresponent „.
L´alcalde-president cedeix el torn de paraula a la regidora d´ensenyament, Sra. Montserrat Tallant per tal que
aquesta efectuï una breu explicació del present punt de l´ordre del dia.
A tal efecte la regidora, Sra. Tallant, explica que per a poder efectuar un contracte a aquesta persona com a
professora de música a l´escola Abadessa Emma per 15 hores setmanals, al estar aquesta ja contractada pel
Consell Comarcal, cal aprovar la compatibilitat dels dos llocs de treball prèviament a la seva contractació, tal i
com ja s´ha comentat per part de la secretària de la Corporació.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal, aquesta s´aprova per
unanimitat de tots els membres presents a la sessió.
9.- APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2008.
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord als membres del Plenari Municipal presents a la
sessió:
“ Atès el que estableix l´art. 37.2 de l´Estatut del 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 Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius.
Atès el que determina l´art 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
És pel que es proposa al Ple de la Corporació l´adopció dels següents ACORDS :
PRIMER.- APROVAR com a festes locals de Sant Joan de les Abadesses per a l´any 2008 els dies següents :
. Dilluns 15 de setembre de 2008
. Dimarts 16 de setembre de 2008
SEGON.- COMUNICAR el presenta acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, a fi i
efectes oportuns “.
L´alcalde-president explica que, després de parlar amb tots els regidors del consistori, es va considerar que les
millors festes locals per l´any 2008 seria el dilluns i dimarts de la Festa Major.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal, aquesta s´aprova per
unanimitat de tots els membres presents a la sessió.
10.- APROVACIÓ ENCÀRREC A EFECTUAR AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS PER A
L´ELABORACIÓ D´UN ESTUDI SOBRE LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE
LES ABADESSES.
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Atesa la necessitat de disposar d´un estudi sobre la situació econòmica en la que es troba l´Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses a l´inici de la present legislatura.
Atès que des del Consell Comarcal del Ripollès es presta aquest servei als municipis de la comarca que així ho
sol·liciten.
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És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l´encàrrec a efectuar al Consell Comarcal del Ripollès perquè elaborin un informe sobre la
situació econòmica en la que es troba aquest Ajuntament a l´iniciar-se la present legislatura.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal del Ripollès a fi i efectes oportuns “.
Seguidament l´alcalde-president comenta que l´equip de govern ha volgut, atesa la situació econòmica que
pateix l´ajuntament, demanar un informe econòmic al Consell Comarcal perquè la gent sàpiga en quina situació
s´ha trobat l´ajuntament i es puguin buscar solucions per a solventar aquest problema. També comenta que
l´ajuntament ja té un pla de sanejament aprovat, ja que el primer d´ells es va aprovar el 24 d´octubre del 2004 i,
al març del 2006 es va modificar perquè l´equip de govern d´aquell moment no va ser capaç de ser rigorós i
d´ajustar-se al que marcava el pla de sanejament del 2004. Aquesta modificació va comportar major
endeutament per part de l´ajuntament i això juntament amb tota l´acumulació de crèdits dels últims anys, fa que
l´actual equip de govern es vegi limitat financerament. Comenta que la voluntat de l´equip de govern és tornar a
establir un pla de pagament o tresoreria a 60, 90 o 120 dies com a molt ja que actualment es paga a un any i el
deute a proveïdors supera el milió i mig d´euros i el deute a entitats financeres és de dos milions set-cents mil
euros. Davant d´aquesta situació tan preocupant, han cregut oportú encarregar aquest estudi econòmic per
tranquil·litat seva i perquè tenen la voluntat de posar ordre a les finances de l´ajuntament.
Seguidament es cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Terrades, el qual comenta que, tal i com ja ha dit
l´alcalde, l´ajuntament té en vigor un pla de sanejament validat pel Departament d´Economia i Finances i, tal i
com ja es va dir en el seu moment, el tema tresoreria és un tema a resoldre i aquest problema, que ja venia
d´anteriors legislatures, estava en vies de solucionar-se precisament perquè s´anava complint amb el que
estableix el pla de sanejament aprovat. El seu grup s´abstindrà en la votació d´aquest punt perquè consideren
que no és necessari ja que el tancament de l´exercici econòmic de 2006 s´ha efectuat per part de l´interventor
del Consell Comarcal del Ripollès i, per tant, suposen que està correcta i no cal un nou estudi. També comenta
que no saben quin cost tindrà aquest estudi que es vol encarregar al Consell Comarcal i, per tant, si aquest
representarà una despesa innecessària o no.
L´alcalde-president contesta dient que és cert que en els últims anys han vingut tècnics del Consell Comarcal,
però la únic cosa que han fet és comprovar que no hi ha hagut errors en la liquidació i, en cap cas es parla
d´errors numèrics sinó d’errors comptables i, fins avui el Consell no havia entrat mai a investigar el perquè de la
situació econòmica d´aquest Ajuntament. Comenta que s´ha optat pel Consell al ser una administració propera
a nosaltres i, pel que fa al tema del cost d´aquest estudi, comenta que segur que serà menor que els costos que
hauríem de suportar si aquest estudi el fes una auditora externa qualsevol. També explica que el Consell
aprofitant que cobriran la baixa per maternitat de la secretària de l´ajuntament, faran l´estudi econòmic o informe
que ara comentem. Per tant, s´ha buscat la via més econòmica possible per l´ajuntament.
La regidora, Sra. Regué demana si aquest cost es podrà quantificar i, el senyor alcalde li contesta que sí.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal, aquesta s´aprova per 8 vots
positius ( 6 del grup polític municipal del PSC i 2 del grup polític municipal de CiU) i 3 abstencions del grup
polític municipal d´ERC.
11.- RATIFICACIÓ DECRET D´ALCALDIA DE DATA 21 DE JUNY DE 2007, RELATIU A LA DELEGACIÓ AL
CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS DE LA PUBLICACIÓ CONJUNTA AL BOP DELS APROFITAMENTS
FORESTALS DE L´ANY 2007.
La Sra. Raquel Costa Iglesias, secretària-interventora, procedeix a llegir als membres del Plenari presents a la
sessió, la següent proposta d´acord:
“ Vist el Decret d´Alcaldia número 140, de data 21 de juny de 2007, mitjançant el qual s´aprova delegar a favor
del Consell Comarcal del Ripollès l´exposició pública conjunta de la comarca del Ripollès del Plec de Condicions
econòmico-administratives particulars de fustes corresponents a l’exercici 2007, durant el termini de 15 dies
hàbil, mitjançant edicte en el BOP:
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret d´Alcaldia número 140, de data 21 de juny de 2007, el qual s´adjunta com
annex, i APROVAR la delegació a favor del Consell Comarcal del Ripollès de l´exposició pública conjunta de la
comarca del Ripollès del Plec de condicions econòmico-administratives particulars de fustes corresponents a
l´exercici 2007.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal del Ripollès a fi i efectes oportuns “.
El Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president, explica que això ja es portava fent els últims anys amb l´objectiu
que la subhasta tiri endavant i no quedi deserta.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal, aquesta s´aprova per
unanimitat de tots els membres presents a la sessió.
12.- APROVACIÓ MOCIÓ CORRELLENGUA 2007.
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
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“ L'ús social del català segueix disminuint any rera any arreu dels Països 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 l'onzena edició del Correllengua. Una tasca que requereix de l'esforç de tothom.
Només d'aquesta 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, convertint-la 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 deu 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.
És pel què es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- DONAR suport al Correllengua 2007 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 es concreti amb
una nova llei de Política lingüística.
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 aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d'aquesta corporació.
CINQUÈ.- FER arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua
Catalana (CAL), al carrer Santa Perpètua, 15, baixos, 08012 de Barcelona, i als organitzadors del pas del
Correllengua pel municipi “.
L´alcalde-president, Sr. Roqué, explica que és la mateixa moció que es ve aprovant els darrers anys i comenta
que l´ajuntament col·laborarà en tots els actes que es facin a Sant Joan.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal, aquesta s´aprova per
unanimitat de tots els membres presents a la sessió.
13.- APROVACIÓ MOCIÓ DE MILLORA I PLA D´APARCAMENTS PEL CENTRE DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES.
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Atès que Sant Joan de les Abadesses, i en particular el centre de la població, pateix una manca de mobilitat
de cotxes, a causa que l´aparcament, to i que en alguns llocs està regulat de manera horària no s´aplica.
Atès que el comerç de Sant Joan de les Abadesses sempre ha demanat una solució per la manca
d´aparcaments en el centre.
Atès que la passada legislatura es va fer un estudi global dels aparcaments de la població, estudi fet per una
consultoria especialitzada en mobilitat, i que es va aconseguir que es sufragués des de la Direcció General de
Comerç de la Generalitat de Catalunya. En aquest, s´estudiava la viabilitat d´un aparcament soterrat a la zona
de Can Creuet i sota l´aparcament de l´escola Mestre Andreu. A més es preveia o es senyalitzava fer dos grans
aparcaments gratuïts i fer la rotació incentivada a unes setanta places del centre de la vila.
Atès que quan arriba els mesos d´estiu, Nadal i setmana santa, aquest problema d´aparcament es veu agreujat.
Tal i com el Grup d´Esquerra proposava en el seu programa electoral i en concret els punts 11 i1 9.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´aprovació dels següents ACORDS.
PRIMER.- (19) Promoure la rotació dels carrers del centre de la població amb la creació d´una zona verda
gratuïta per afavorir el comerç urbà mitjançant l´accessibilitat del vehicle privat a les zones de comerç, fent així
que hi hagi una zona de rotació important de vehicles en aquestes zones. El càlcul estimat seria d´unes 70
places de rotació.
SEONG.- (11) Tenint en compte que és molt difícil crear noves zones d´aparcament al centre de la població
però sí properes a la zona comercial, es proposa crear noves places d´aparcament a dos llocs. El primer als
voltants de la fàbrica de l´Espona, i el segon a la zona de les cinc fonts. Aquests aparcaments no serien de
pagament ni regulats i tindrien la funció dissuasòria.
TERCER.- Que s´estableixi el diàleg pertinent amb la Unió de Botiguers de Sant Joan de les Abadesses, com a
interlocutor majoritari del comerç de la vila, per tal de fer possible que aquesta proposta compti amb el consens i
suport necessari “.
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El Sr. Roqué, alcalde-president, comenta que el seu Grup polític votarà en contra d´aquesta moció perquè no
entenen com després de vuit anys de govern d´ERC sense fer res per a solucionar aquest problema,
s’atreveixen a un mes de l´inici de la present legislatura, a presentar aquest tipus de moció. Pensa que és un
insult als ciutadans del poble. També comenta que en el seu programa varen incloure el reordenament dels
aparcaments i, des de que governen han estat treballant amb una possible senyalització verda al centre de la
població amb la finalitat de dinamitzar al màxim els establiments i els comerços. La moció parla d´un
aparcament soterrani a Can Creuet i, tal i com manifesta l´estudi que també s´esmenta en la moció, aquest ja
diu clarament que el cost d´aquesta inversió seria d´un milió i mig d´euros i que seria totalment inviable per ser
assumit pel poble de Sant Joan. També la moció parla de possibles zones on ubicar aparcaments, si bé
aquestes zones actualment no tan sols són de propietat municipal. Per tant, pensen que és una moció
oportunista i molt poc encertada en aquest moment.
Seguidament es cedeix el torn de paraula a la regidora, Sra. Elisabet Regué, la qual manifesta que el senyor
alcalde ha dit paraules molt fortes però pensa que és el seu tarannà i ja s´hi aniran acostumant. També
comenta que ERC juntament amb Unió de Botiguers varen estar treballant per intentar solucionar aquest
problema. Des de la regidoria de turisme es va fer aquest estudi que intentava explicar el per que a les zones on
proposen zones verdes i que estan regulades per qüestions horàries però que no s´aplica, i fins i tot deia els
cotxes que hi aparcaven i on treballaven, la qual cosa fa que aquest estudi sigui un estudi molt exhaustiu.
També van trucar a famílies de la població per fer-los enquestes i solucionar el problema. L´estudi diu que hi ha
d´haver rotació en aquestes 70 places i, per això, el grup d´ERC en el seu programa electoral ja varen proposar
fer aquesta zona verda gratuïta i, a més a més, s´havia començat a parlar amb la Unió de Botiguers i aquests ho
veien bé. Fins i tot, amb la incorporació d´una nova persona a mitja jornada a la policia local, es podia dedicar
més a fer de vigilant i controlar els cotxes. També pensaven que s´havia d´anar més enllà i crear nous
aparcaments. Per això es va provar fer un aparcament a la zona de les Cinc Fonts i ara volien regulitzar-ho de
forma més ferma. I per altra banda, proposaven de començar a parlar amb els propietaris de la zona de Ca
l´Espona, per tal de poder incorporar en el marc de la revisió del planejament, aquesta zona com a zona
d´aparcament. Per aquest motiu el grup d´ERC ha cregut oportú presentar aquesta moció ara per continuar
treballant per la població i per aportar idees. També comenta que no serà la única moció que presentaran al
llarg de la present legislatura.
Seguidament el senyor alcalde comenta que de paraules la gent no viu i que aquest informe es va fer al gener i
fins al maig que el grup d´ERC va estar a l´ajuntament governant, no varen tirar-lo endavant, ni tan sols en allò
més fàcil com el pintat de les zones. Afegeix que el grup del PSC hi han estat treballant i que si avui no està
implantat el sistema és per motius econòmics ja que la tresoreria de l´ajuntament és insostenible i no ens podem
permetre cap despesa. En el moment que siguem capaços de fer aquesta despesa, s´aplicarà el sistema i es
solventarà el problema.
Seguidament es cedeix el torn de paraula al regidora, Sr. Raimon Traver, el qual comenta que ja ha quedat
palès que hi ha un problema i una dificultat en l´aparcament al municipi i, que la moció no prosperarà perquè el
grup del PSC que és majoritari hi votarà en contra. El que el grup de CiU demana és el compromís del PSC
d´estudiar aquest tema de manera enèrgica i que es solventi el problema de l´aparcament que es pateix des de
fa molt anys. També manifesta que és difícil votar en contra d´una moció que, d´alguna manera, pel que aposta
és per millorar l´aparcament, per tant, el seu grup s´abstindrà en la votació, més tenint en compte que la moció
planteja com a noves zones d´aparcament, zones que són actualment de propietat privada.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal presents a la sessió, aquesta
no s´aprova per 6 vots negatius del grup polític municipal del PSC, 3 vots positius del grup polític municipal
d´ERC i 2 abstencions del grup polític municipal de CiU.
14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA SEGÜENTS: DEL 30 AL 160 DEL 2007.
Nº
30

DATA
19-04-07

31

19-04-07

32

19-04-07

33

19-04-07

34

19-04-07

35
36

20-04-07
26-04-07

37

26-04-07

38

26-04-07

39

27-04-07

40
41

27-04-07
27-04-07

42

27-04-07

43

08-05-07

CONCEPTE
Contractat mitjançant contracte laboral temporal i a temps parcial com vigilant i persona
de suport de la Policia Local al Sr. Raul Daniel Garrote Montanuy.
Autoritzat al 3r. curs d´ESO de l´Institut Abad Oliba de Ripoll per a instal·lar una parada de
venda de roses al Passeig Comte Guifré el dia de Sant Jordi.
Autoritzar a la Sra. Dolors Bernal i Gratacos a instal·lar una parada de venda de roses al
Passeig Comte Guifré el dia de Sant Jordi.
Autoritzar a ERC a utilitzar material divers en motiu de la celebració d´actes electorals
diversos.
Autoritzar al Centre Municipal Abadessa Emma a utilitzar l´equip de so i material divers en
motiu de la celebració dels Jocs Florals el dia 24 d´abril.
Sol·licitar la inclusió de projectes d´electrificació rural a la convocatòria del PERC 2007.
Autoritzar al Clus Esportiu Abadessenc a utilitzar les dependències del pavelló i material
divers els dies 4, 5 i 6 de maig.
Adherir-nos a la convocatòria de subvenció per a la neteja i desbrossament de marges de
camins d´accés al municipi i per l´adquisició d´hidrants, any 2007.
Adherir-nos a la convocatòria de subvenció pels ajuntaments propietaris de terrenys
forestals, any 2007.
Concedir al Sr. Jordi Muro Picola llicència municipal d´obres per a la legalització de les
obres d’adequació del local destinat a magatzem de productes de perruqueria al C/ Jacint
Verdaguer, núm. 10.
Decretar serveis especials de la Policia Local pel dia 28 d´abril de 2007.
Sol·licitar al Consorci de Recaptació Cerdanya-Ripollès que es cobri el padró de l´IBI any
2007, durant la segona cobrança.
Autoritzar al Moto Club Abadesses a utilitzar les dependències de l´escorxador i material
divers el dia 1 de maig.
Sol·licitar a la DG de Medi Natural permís perquè el SAT Sant Antoni de la Miranda puguin
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fer una foguera per Sant Isidre.
44
08-05-07
Atorgar llicència municipal d´obres al Sr. Agustí Lamelas i Cotilla per a l´enderroc de
l´edifici ubicat al C/ Berenguer Arnau, núm. 2.
45
08-05-07
Compensar el deute pendent d´aquest Ajuntament amb el deute pendent de Fecsa
Endesa.
46
15-05-07
Compensar el deute pendent d´aquest Ajuntament amb el deute pendent de
Construccions J. Sau, S.L.
47
15-05-07
Autoritzar que es buidi el nínxol núm. 86, de la Sèrie 4ª i aprovar la concessió per 49 anys
del nínxol núm. 86 de la Sèrie 4ª.
48
15-05-07
Autoritzar a Bastiments Aventura per navegar amb Kayak a la zona de la Colònia Llaudet.
49
15-05-07
Autoritzar al partit del PSC a utilitzar material divers en motiu d´actes de campanya
electoral.
50
15-05-07
Autoritzar al partit d´ERC a utilitzar material divers en motiu de la celebració d´actes de
campanya electoral.
51
15-05-07
Autoritzar al partit d´ERC a utilitzar material divers en motiu de la celebració d´un
campionat d´Oca .
52
15-05-07
Autoritzar a l´Agrupació Sardanista de Sant Joan a utilitzar material divers.
53
17-05-07
Concedir a l´entitat Societat de Pesca El Pirineu un trofeu pel concurs social del 20 de
maig.
54
17-05-07
Autoritzar el canvi del domini del nínxol número 68 de la Sèrie 7ª.
55
18-05-07
Delegar a la 1ª tinent d´alcalde les facultats pròpies de l´Alcaldia per a celebrar un
casament civil el 19 de maig.
56
18-05-07
Atorgar certificat d´idoneïtat de l´habitatge ubicat al C/ Ramon d´Urg, núm. 5, 2n. 2ª.
57
18-05-07
Concedir a Gas Natural, SDG, S.A llicència municipal d´obres per a l´ampliació de la xarxa
de gas a la Rambla Guillem de Samassó, núm. 9.
58
23-05-07
Atorgar a Nogués i Boada, S.L llicència municipal d´obres per a la construcció de dos
habitatges unifamiliar adossats al C/ Ramon d¨Urg, núms. 84-86.
59
23-05-07
Aprovar pressupost per a la legalització de l´activitat de llar d´infants municipal a la
Coromina del Bac.
60
23-05-07
Concedir al Sr. Joan Quintana i Turon la utilització de la sala de plens per a la celebració
d´un debat electoral.
61
23-05-07
Concedir a Gas Natural, SDG, S.A llicència municipal d´obres per a l´ampliació de la xarxa
de gas a la Rambla Guillem de Samassó, núm. 9.
62
23-05-07
Prorrogar 1 any el contracte de l´arquitecte municipal.
63
24-05-07
Autoritzar al Club Quatre Rodes CE al pas pel terme municipal el dia 9 de juny.
64
24-05-07
Autoritzar a la CUP a dur a terme l´acte de fi de campanya electoral el dia 25 de maig a
utilitzar material divers.
65
24-05-07
Sol·licitar subvenció per a cobrir despeses en matèria esportiva a la Diputació de Girona.
66
25-05-07
Aprovar pressupost per a la redacció d´un estudi previ pel desenvolupament de la UA del
camp municipal d´esports.
67
25-05-07
Prendre raó de l´endós presentat per Construccions Serradell a la factura número 52, de
data 15 de maig de 2007.
68
29-05-07
Autoritzar a l´ADF a la construcció d´un punt d´aigua a Sant Antoni, concretament, al
forest Pinetà.
69
29-05-07
Acceptar la subvenció concedida pel reforç del ferm de diversos carrers del municipi.
70
29-05-07
Prorrogar 1 any el contracte de l´arquitecte tècnic municipal.
71
29-05-07
Aprovar el Pla d´Acció i Desenvolupament de les polítiques de dones.
72
31-05-07
Aprovació de despeses.
73
31-05-07
Aprovació ajut econòmic als treballadors ajuntament en motiu de la celebració de la
festivitat patronal de Sant Antoni.
74
31-05-07
Aprovar ajut econòmic als treballadors societat municipal en motiu de la celebració de la
festivitat patronal de Sant Antoni.
75
31-05-07
Autoritzar a la Sra. Olga Carreira LLenderrozas a utilitzar material divers i a la celebració
de la prova ciclista 2ª Trobada BTT el 3 de juny.
76
31-05-07
Autoritzar al Sr. Francesc Alberich Quitllet a utilitzar material divers el dia 23 de juny.
77
31-05-07
Autoritzar a la Sra. LLuïsa Pérez Castro a utilitzar material divers el dia 3 de juny.
78
01-06-07
Delegar a la 1ª Tinent d´Alcalde les facultats pròpies de l´alcalde per a la celebració d´un
casament civil el dia 2 de juny.
79
01-06-07
Abonar la part proporcional de l´IVTM al Sr. Santiago Izquierdo Montero per baixa
definitiva del vehicle.
80
01-06-07
Abonar la part proporcional de l´IVTM al Sr. Jaume Hernández i Solà per baixa definitiva
del vehicle.
81
01-06-07
Abonar la part proporcional de l´IVTM a la Sra. Carme Traveria i Cunil per baixa definitiva
del vehicle.
82
01-06-07
Concedir a la Sra. Dolors Roca i Curós exempció en l´obligació de pagar l´IVTM per patir
una minusvalia.
83
01-06-07
Autoritzar a la Sra. Aspiració Santoro i Pérez a utilitzar material divers el dia 17 de juny.
84
01-06-07
Concedir al Sr. Pere i Gemma Esquerrà i Dilmé, llicència municipal d´obres per la reforma
i canvi d´ús de l´edifici ubicat al C/ Pere Rovira, núm. 3.
85
05-06-07
Ordenar remissió als regidors electes dels models de declaració sobres causes de
possible incompatibilitat i sobre activitats que els generi o pugui generar ingressos
econòmics i sobres els seus béns patrimonials.
86
06-06-07
Nomenar vocals tribunal valoració mèrits provisió plaça autotaxi.
87
06-06-07
Autoritzar els Pabordes de Sant Antoni a utilitzar material sol·licitat el dia 10 de juny.
88
06-06-07
Expedir certificat avantprojecte d´ampliació cabana Mas Bassaganya.
89
06-06-07
Autoritzar a l´AMPA del CEIP Mestre Andreu a la utilització dependències escolar per a
dur a terme el casal d´estiu
90
05-06-07
Autoritzar AMA CEIP Mestre Andreu a utilitzar material el dia 17 de juny.
91
06-06-07
Atorgar llicència de primera ocupació i utilització habitatge ubicat al C/ Manigesta, núm. 30
92
07-06-07
Encarregar al regidor d´hisenda proposta crèdit extraordinari per import de 30.000 euros.
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93
07-06-07
Concedir pròrroga d´un mes al Sport Assistance, S.L per a la presentació i formalització
garantia definitiva de 75.000 euros per la concessió administrativa per a la construcció i
explotació de la nova zona esportiva.
94
07-06-07
Adscriure a la plantilla de funcionaris de l´ajuntament en comissió de serveis, al Sr. Eusebi
Puigdemunt i Puig, com a professor escola Abadessa Emma.
95
07-06-07
Atorgar targeta aparcament.
96
11-06-07
Acceptar subvenció per Centres Municipals de formació d´adults.
97
11-06-07
Acceptar subvenció per Escoles Municipals d´arts plàstiques.
98
11-06-07
Atorgar canvi titularitat activitat destinada a venda de productes ecològics al local ubicat a
la Plaça Major, núm. 7.
99
11-06-07
Expedir certificat de compatibilitat urbanística del local ubicat al C/ Mare de Déu del Prat,
1.
100
11-06-07
Atorgar llicència municipal d´obres per a la construcció d´un cobert d´aviram al Mas Can
Violí.
101
11-06-07
Expedir certificat conforme les parcel·les 36 i 27 del polígon 8 es troben ubicades en sòl
no urbanitzable.
102
11-06-07
Atorgar llicència municipal d´obres per l´arranjament de la teulada d´un cobert al C/
Bereguer Arnau, núm. 9
103
11-06-07
Concedir a Gas Natural, SDG, S.A llicència municipal d´obres per a l´ampliació de la xarxa
de gas al C/ Comamala, núm. 16.
104
11-06-07
Concedir a Gas Natural, SDG, S.A llicència municipal d´obres per a l´ampliació de la xarxa
de gas al C/ Ramon d´Urg, núm. 60
105
11-06-07
Concedir a Gas Natural, SDG, S.A llicència municipal d´obres per a l´ampliació de la xarxa
de gas al C/ Tins, núm. 17
106
11-06-07
Concedir a Gas Natural, SDG, S.A llicència municipal d´obres per a l´ampliació de la xarxa
de gas a l´Avda. Jaume I s/n, local 1 i 2.
107
11-06-07
Autoritzar al Centre Municipal Abadessa Emma a utilitzar el servei d´aigua i lavabos de
Sant Antoni el dia 20 de juny.
108
11-06-07
Prendre raó de l endós presentat per Arquitectes Tècnics Associats & Ramon Soler, S.
109
12-06-07
Abonar a la Sra. Mª Angels Ruiz Trinidad la part proporcional de l´IVTM per baixa
definitiva del vehicle.
110
12-06-07
Abonar al Sr. Jordi Roquer i Prat la part proporcional de l´IVTM per baixa definitiva del
vehicle.
111
12-06-07
Abonar al Sr. Jordi Cerarols Tarrés la part proporcional de l´IVTM per baixa definitiva del
vehicle.
112
12-06-07
Anul·lació inscripció finca 3823 al Registre de la Propietat de Ripoll.
113
14-06-07
Aprovació despeses
114
14-06-07
Adjudicar plaça autotaxi al Sr. Jordi Coma i Marcé.
115
14-06-07
Concedir llicència municipal d´obres per pintar façana C/ TIns, núm. 15.
116
14-06-07
Concedir llicència municipal d´obres per a l´enrajolat bany i col·locació de pladur a les
partes de la perruqueria ubicada a la Plaça Major, núm. 11
117
14-06-07
Concedir llicència municipal d´obres per a pintar façana edifici ubicat al C/ Pere Planas,
núm. 6.
118
14-06-07
Atorgar llicència municipal d´obres a Obres i Edificacions Prat, S.L per a l´arranjament de
la façana i per canviar fusteria interior al Mas Can Sau.
119
14-06-07
Atorgar llicència municipal d´obres al Sr. Ferran Miquel i Rigau per arranjar goteres i
humitats al Mas El Reixach.
120
14-06-07
Atorgar llicència municipal d´obres al Sr. Ricardo Martínez Úbeda per a la instal·lació
d´una bastida al C/ Tins, 15.
121
14-06-07
Expedir certificat d´aprofitament urbanístic del solar ubicat al Passeig de la Plana, 2.
122
14-06-07
Expedir certificat d´idoneïtat de l habitatge ubicat al C/ Beat Miró, 10, 3r, 2ª per a dur a
terme un reagrupament familiar.
123
14-06-07
Atorgar llicència municipal d´obres al Sr. Lluís Chacon i Moran per fer el sostre amb
Bigues de fusta al C/ Pere Planas, 9.
124
14-06-07
Atorgar pròrroga a la llicència municipal d´obres concedida al Sr. Esteve Maetre Bosch.
125
14-06-07
Autoritzar al Grup Esplai Somnis a dur a terme el camp de treball de l´any 2007.
126
07-06-07
Expedir certificat conforme pot pasturar 100 ovelles i 30 cabres al Mas Guit als efectes de
l´obertura de la cartilla ramadera.
127
18-06-07
Acceptar subvenció de 30.000 euros destinada a la substitució de la coberta de l´Ermita
de Sant Antoni.
128
18-06-07
Autoritzar a l´Agrupació Local del PSC a utilitzar les dependències de l´escorxador el dia
17 de juny.
129
18-06-07
Tancar la circulació de vehicles el Passeig Comte Guifré el 16 de juny per a la celebració
d´un ball.
130
18-06-07
Compensar d´ofici el deute pendent d´aquest Ajuntament amb el deute pendent de
Construccions Oliva y Massó, S.L.
131
18-06-07
Aprovar la certificació d´obres número 6 de les obres del C/ Ramon d´Urg, 1ª Fase.
132
19-06-07
Autoritzar a l´Associació de Veïns de la Vila Vella a celebrar la revetlla de Sant Joan i el
sopar tradicional el dia 30 de juny.
133
18-06-07
Autoritzar a la Comissió de Festes a utilitzar material divers el dia 23 de juny.
134
20-06-07
Acceptar la subvenció de 7.200 euros pel projecte Terra de Comtes Viatge als orígens de
Catalunya.
135
20-06-07
Atorgar el canvi de titularitat de l´activitat de restaurant del Mas Les Feixes.
136
20-06-07
Atorgar una pròrroga d´un any per aportar documentació per a la legalització activitat de
fabricació de productes carnis ubicada al Solei Avall, 17.
137
20-06-07
Acceptar subvenció de 3.000 euros per a finançar projecte d´implantació d´una solució de
seguiment d´expedients.
138
21-06-07
Acceptar la subvenció de 7.200 euros pel projecte Terra de Comtes Viatge als orígens de
Catalunya.
139
21-06-07
Autoritzar als Srs. Josep Guàrdia, Joan Porras i Marcelino Rico a utilitzar el pavelló
municipal d´esports els dies 6 i 7 de juliol.
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140
22-06-07
Delegar al Consell Comarcal del Ripollès l´exposició pública conjunta de la comarca del
Ripollès del plec de condicions econòmico-administratives particulars de fustes de l´any
2007.
141
22-06-07
Sol·licitar a la DG de Medi Natural el permís necessari perquè es pugui portar a terme una
foguera al dia 23 de juny.
142
22-06-07
Aprovar informe enginyera municipal i enviar dos exemplars del projecte de legalització de
l´activitat de local de pública concurrència on s´exerceix la prostitució a la Ponència
Ambiental del Consell Comarcal del Ripollès.
143
25-06-07
Aprovar l´adhesió a la convocatòria de subvenció destinada a la realització
d´intervencions arqueològiques i paleontològiques a la muralla de la vila vella.
144
25-06-07
Nomenar tinents d´alcaldia.
145
25-06-07
Nomenar membres Junta de Govern Local.
146
25-06-07
Aprovar delegacions especials.
147
25-06-07
Ordenar emissió informe secretaria en relació al procediment i la legislació aplicable per a
dur a terme la contractació de les obres de la nova llar d´infants a la Coromina del Bac.
148
25-06-07
Aprovar inici expedient administració per a la contractació obres nova llar d´infants.
149
26-06-07
Compensar d´ofici el deute pendent d´aquest Ajuntament amb el deute pendent de Fecsa
Endesa.
150
02-07-07
Ordenar emissió informe secretaria per a la provisió baixa per maternitat d´una educadora
de la llar d´infants.
151
02-07-07
Ordenar iniciar expedient de modificació de pressupost per baixes per anul·lació.
152
05-07-07
Autoritzar a Romero Black Horse Arabians per a dur a terme la segona edició del Trofeu
Arabequus els dies 1 i 2 de setembre.
153
05-07-07
Delegar les funcions pròpies de l´Alcaldia a la primera tinent d´alcalde del 6 al 8 de juliol
de 2007.
154
09-07-07
Ordenar inici expedient modificació pressupost per generació de crèdits.
155
09-07-07
Ordenar emissió informe secretaris per a la concertació operació de tresoreria o préstec a
curt termini per import de 150.253,03 euros.
156
09-07-07
Aprovar la formalització d´una operació de tresoreria amb La Caixa de Girona per import
de 150.253,03 euros.
157
09-07-07
Presentar al Departament d´Innovació, Universitat i Empresa la subvenció per a la creació
i modernització d´Oficines de Turisme.
158
12-07-07
Autoritzar al Sr. Josep Gamell a dur a terme una acampada als terrenys del Pla
d´Estràngol els dies 30, 31 de juliol i 1 d´agost de 2007.
159
12-07-07
Aprovar adhesió a la convocatòria de subvenció per a finançar projectes de racionalització
dels procediments administratius i d´implantació d´un sistema de gestió d´expedients.
160
13-07-07
Ordenar inici tramitació administrativa per a concertar una operació de crèdit per a
finançar les inversions previstes en el pressupost del 2007.
15.- TORN OBERT DE PARAULA.
L´alcalde-president cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Joan Àlvarez, el qual comenta que a través d´algun
patró de la fundació Emma saben que s´han convocat alguna reunió amb els patrons actuals i amb els futurs
patrons, si bé el seu representant no ha sigut convocat en aquesta reunió.
L´alcalde-president contesta al regidor dient-li que no s´ha fet cap convocatòria formal i la única cosa que s´ha
fet és una reunió amb els patrons sortint per agrair-los la feina que han fet perquè tal i com diuen els estatuts de
la fundació, en el moment que finalitza la legislatura, cessen automàticament els patrons i per aquest motiu, no
s´ha convocat formalment encara el patronat de la fundació. Pel que fa als nous patrons, s´han mantingut els
contactes lògics per veure si volen o no formar-ne part.
Seguidament el regidor, Sr. Raimon Traver, comenta li agradaria fer una reflexió en veu alta en relació a la
situació econòmica de l´ajuntament. A tal efecte manifesta que si s´agafa l´acta de la Junta de Govern del dia 17
de juliol de 2007, es pot veure com es varen aprovar una sèrie de factures, entre les quals xoca que hi hagi
factures de publicitat per tres conceptes diferents, tot i que ho posen en quarantena perquè no han vist les
factures i el seu contingut pròpiament dit i només la relació de despeses aprovades, si bé inicialment els xoca
que aquest Ajuntament al mes de juny pagui 1.600 euros de publicitat o que pagui 900 euros de gas-oil. Per
tant, és molt import que es faci aquest estudi des del Consell Comarcal però també és molt important que
s´apliqui el que es coneix com estalvi domèstic perquè segurament, com a mínim, hi donaríem certes voltes.
El Sr. Roqué contesta al regidor dient que la publicitat no es paga igual que no es paguen els altres proveïdors
ja que actualment la tresoreria de l´ajuntament no permet fer pagaments. Comenta que han heretat la mala
gestió econòmica de l´ajuntament i amb ella els han vingut molts compromisos, contractes i convenis que tenen
repercussions econòmiques i que cal respectar o reconduir però d´un dia per l´altra.
La seva política des de que han entrat a governar a estat la restricció total de totes aquestes despeses o gastos
que són prescindibles, si bé una cosa diferents són els compromisos ja heretats o el reconeixement de factures
que provenen de l´anterior equip de govern però que s´han presentat durant la presents legislatura i que,
lògicament, cal donar-los tràmit i aprovar-les.
No havent-hi més assumptes a tractar, l´Alcaldia dóna per acabada la sessió a les 21:45 hores de la qual
s´estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que certifico, l´alcalde de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-interventora

Ramon Roqué i Riu
Alcalde-president

