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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 30
D’AGOST DE 2007
Identificació de la sessió:
Legislatura: 2007/2011
Sessió número 3
Caràcter: extraordinari
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora d’inici: 19:00
Hora d’acabament: 19:50
Hi assisteixen :
Il·lm. Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president que presideix la sessió (PSC)
Sra. Anna Ruano i Romero, regidora (PSC)
Sra. Montserrat Tallant i Descamps, regidora (PSC)
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, regidor (PSC)
Sra. Lídia Folgueiras i Folgueiras, regidora (PSC)
Sr. Eudald Costa i Pérez, regidor (PSC)
Sra. Elisabet Regué i Pujol, regidora (ERC)
Sr. Jordi Terrades i Burniol, regidor (ERC)
Sr. Joan Àlvarez i Pujol, regidor (ERC)
Sr. Gerard Costa i Albrich, regidor (CIU)
Sr. Raimon Traver i Burniol, regidor (CIU)
Actua de secretari el Sr. Josep Ruiz i Muñoz, comissionat pel SAT del Consell Comarcal del
Ripollès en funcions de fe pública i assessorament legal, qui dóna fe de l’acte.
És objecte de la reunió la celebració de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament
per tractar els punts inclosos al següent:
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Canvi de periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local i les
Comissions Informatives
3. Suspensió del contracte de concessió d’obra pública de la zona esportiva municipal
amb l’empresa SPORT ASSISTANCE SL
4. Aprovació definitiva de l’àmbit i condicions de funcionament de l’àrea de circulació
per al lleure i l’esport de Santigosa
5. Modificació de l’ordenança de la taxa de la Llar d’Infants Municipal
6. Modificació dels Estatus de la Fundació Privada Municipal Emma
7. Acceptació de la subvenció atorgada en el marc de la Llei de Barris pel conseller
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya
8. Ratificació de l’adjudicació de l’obra de construcció de la nova llar d’infants
municipal
9. Ratificar la proposta de nomenament d’un representant al Consell Territorial de la
Propietat Immobiliària de Girona
10. Donar compte de la convocatòria d’ajuts per nens i nenes matriculats a la llar
d’infants municipal pel curs 2007-2008 què estiguin en situacions socioeconómiques
desfavorides
11. Donar compte de la contractació de professorat per l’Escola Abadessa Emma pel
curs 2007-2008
12. Seguiment de la gestió municipal
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Desenvolupament de la sessió:
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracten successivament els punts
inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria:
1.
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 27 DE
JULIOL DE 2007
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2007
La proposta s’aprova per unanimitat
2. CANVI DE PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL I LES COMISSIONS INFORMATIVES
Es proposa celebrar les Comissions informatives prèvies al Ple el dilluns hàbil anterior al dia del
Ple a les 20:00.
Es proposa celebrar les Juntes de Govern cada dilluns hàbil a les 19:00 en lloc dels dimarts.
L’alcalde justifica el canvi per la coincidència amb les sessions del Consell Comarcal del
Ripollès.
El Sr. Terrades diu que no ha rebut la convocatòria del Ple en paper. Si per correu
electrònic.
El secretari fa esment que a la Comissió informativa es va quedar en fer les
convocatòries només per correu electrònic.
El Sr. Terrades diu que es va quedar en els dos formats.
L’alcalde comenta que si s’ha rebut la convocatòria per correu electrònic hauria de ser
suficient
La regidora Sra. Regué fa constar es van rebre dos correu electrònics amb dates diferents de
l’hora de Ple: el primer a les vuit i el segon a les set. A més hi ha punts de l’ordre del dia que no
estaven a l’ordre del dia de la Comissió. Això va provocar dubtes sobre quina era la bona.
El Sr. Traver demana aclarir quin serà el procediment de les convocatòries
L’alcalde diu que el procediment serà per correu electrònic i paper. Si ha hagut algun problema
deu ser pel mes d’agost i la manca de personal. Que s’intentarà que no torni a passar
El secretari explica que el punt es va introduir a proposta de la mateixa Comissió Informativa i
que la convocatòria del Ple feta l’endemà ho recull. No hi ha cap irregularitat.
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb l’abstenció dels tres regidors del grup d’ERC.
3. SUSPENSIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DEL SERVEI D’ACTIVITAT
ESPORTIVA I DE SALUT DE LA NOVA ZONA ESPORTIVA DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada el dia 27 d’abril de 2007 es va
aprovar adjudicar el concurs convocat per a la contractació de la concessió
administrativa per la construcció i explotació del servei d’activitat esportiva i de salut a
la nova zona esportiva de Sant Joan de Les Abadesses a l’empresa SPORT
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ASSISTANCE S.L amb subjecció al plec de clàusules administratives, al projecte bàsic
aprovats per l’Ajuntament i a les propostes tècniques presentades pel licitador i que
incloïa la construcció d’un equipament esportiu i la seva explotació per un termini de 10
anys..
La inversió a executar, d’acord al projecte bàsic aprovat inicialment per l’Ajuntament
per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 26 de gener de 2007
que ascendia a una quantia de 2.544.000 €, inclou les següents instal·lacions:
1.-Centre d’aigua i fitness amb piscina coberta (20x10m), sales d’activitats, vestidors i
serveis.
2.-Camp de futbol de gespa artificial amb grades per al públic amb els seus vestidors i
serveis corresponents (CAM-2).
3.-Edifici bar-cafeteria amb doble servei: usuaris i públic extern a la instal·lació
esportiva.
4.-Dues pistes de tennis.
5.-Una piscina infantil exterior.
6.-Àrees d’activitat a l’aire lliure : trialsin i half-pipe, pista de footing I pista de bicicleta.
7.-Àrees de joc infantil a l’aire lliure.
8.-Aparcament exterior
9.-Urbanització general de l’espai esportiu.
En l’acord d’adjudicació del contracte de concessió d’obra pública adoptat en la sessió
de data 27 d’abril de 2007 es va requerir a l’adjudicatari per tal que diposités la garantia
definitiva per una quantia de 75.000 € dins del termini de quinze dies naturals a partir
de la notificació de l’acord, com a pas previ a la formalització del contracte.
En data de 31 de maig de 2007 el Sr. Enric Truñó Lagares, en representació de l’empresa
Sport Assistence 2000 S.L, va sol·licitar una pròrroga d’un mes per la presentació de la garantia
definitiva.
Per decret de 6 de juny de 2007 es concedeix una pròrroga per la presentació de la
garantia a l’empresa Sport Assistence 2000 S.L. fins el dia 31 de juny de 2007, sense
que l’hagin presentat fins avui.
El finançament per poder executar l’obra adjudicada estava previst a través de
subvencions de la Diputació de Girona, subvencions del Consell Català de l’Esport i la
venta del camp de futbol, sense que aquest finançament es trobi consolidat.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de Les Abadesses per acord adoptat en sessió
celebrada en data de 1 de desembre de 2006 va acordar aprovar el Mapa
d’instal·lacions i Equipaments Esportius Municipals de Sant Joan de Les Abadesses
(MIEM) elaborat per l’empresa Sport Assistance& Management el qual es troba pendent
de revisió i aprovació definitiva per part de l’Ajuntament, en base a l’informe emès per
part del Consell Català de l’Esport de 19 de febrer de 2007 als efectes d’incorporar les
seves conclusions al desplegament del Pla Director d’instal·lacions i Equipaments
Esportius de Catalunya (PIEC) i, en cas de ser recollides les propostes del MIEM en el
PIEC, poder optar a les subvencions que es convoquin per part del Consell Català de
l’Esport.
Atès que s’està a l’espera de la revisió del MIEM i incorporar les seves determinacions
en el PIEC als efectes de poder obtenir subvenció per part del Consell Català de
l’Esport i atès que cal analitzar i concretar de manera acurada quin patrimoni municipal
és objecte de venda pel finançament de la nova zona esportiva de Sant Joan de Les
Abadesses, analitzant les inversions que cal realitzar en els propers quatre anys, es
creu convenient per l’interès públic suspendre la formalització del contracte fins que es
disposi del finançament consolidat necessari per la construcció de la nova zona
esportiva.
Per tot això es proposa al plenari municipal l’adopció de l’acord següent:
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1.SUSPENDRE la formalització del contracte de concessió administrativa per la
construcció i explotació del servei d’activitat esportiva i de salut a la nova zona
esportiva de Sant Joan de Les Abadesses a l’empresa SPORT ASSISTANCE S.L. fins
que l’Ajuntament tingui el finançament consolidat de les obres a executar i s’hagi
revisat el MIEM i incorporat les seves conclusions en el Pla Director d’instal·lacions i
Equipaments esportius (PIEC).
2. REQUERIR a l’empresa per tal que no realitzi cap actuació relacionada amb el
contracte adjudicat principalment en relació a l’elaboració del projecte executiu de
l’obra i SUSPENDRE la constitució del dipòsit de la garantia definitiva per una quantia
de 75.000 € a què estava obligada l’empresa adjudicatària
3. NOTIFICAR aquest acord a l’empresa adjudicatària pel seu coneixement i efectes
oportuns.
L’alcalde explica les causes que han motivat la proposta de suspensió temporal del
contracte. Fonamental la manca de finançament consolidat de la inversió i la necessitat
de redactar el MIEM que ha de recollir les instal·lacions a executar.
La Sra. Regué explica que el seu grup pensa que projecte era necessari per Sant Joan
amb una zona esportiva molt complerta.
Entenen que l’actual equip vulgui madurar o aclarir-se en aquest tema.
El seu grup el finançament ells ho tenien clar, recorda que el 24 de juliol es va acceptar
una subvenció de Diputació de Girona per Junta de Govern. Apart l’aportació de
l’Ajuntament havia de sortir de la venda del camp de futbol i que pla general de Sant Joan
aprovat l'any 87 ja contemplava el trasllat del camp de fútbol del centre de la població.
Que el seu grup compren la necessitat de que l’actual equip de govern vulgui aclarir-se
i madurar aquesta idea. Només demana que no s’allargui massa perquè el poble ho
necessita i que abans de finals d’any ho tinguem clar: saber si haurà piscina coberta, si
es vol o no vendre el camp de futbol. Demana que abans de final d’any es tinguin clares
aquestes coses i no ens quedem amb els braços plegats. I res més.
L’alcalde fa esment que les subvencions què es comptava eren de l’any 2002, i Com
sap molt bé la regidora, Sant Joan no pot tenir una piscina coberta al MIEM perquè ja
en tenim una a deu quilòmetres. No pot ser objecte de subvenció pel Consell Català de
l’Esport.
Es tracta de la necessitat de redefinir el projecte de dalt a baix, no pas de fer uns
canvis puntuals, perquè el projecte no s’aguanta per enlloc.
Pel que fa la venda futura del camp de futbol, el finançament de la zona esportiva no es
podia fer amb la futura venda del camp de futbol perquè per adjudicar les obres s’havia
de comptar amb el finançament consolidat.
Davant de tants problemes administratius i legals no ens ha quedat altre remei que
suspendre l’expedient. Ara toca fer una tasca d’estudi de quines són les instal·lacions
que necessita la vila i redefinir el projecte pel que fa planificació, execució i
finançament.
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I tot això va lligar al visió de poble que té el seu equip de govern. És un tema complex i
no es tracta de fer volar coloms. Hem de tocar de peus a terra. Sant Joan de les
Abadesses no es pot permetre el luxe de tirar endavant el projecte sense tenir les
coses molt clares.
El Sr. Traver recorda que tots volem el millor pel poble però ells estan en contra de
vendre el patrimoni i per coherència (van votar en contra del finançament previst per a
la contractació de l’obra per l’anterior equip de govern) donaran suport a aquesta
proposta. Però demana que es compti amb ells quan es faci la redefinició del projecte.
La Sra., Regué matisa a l’alcalde en el sentit que ells van modificar el projecte que
preveia una piscina més petita assessorats per Esports de la Generalitat de Catalunya i
van canviar el model de piscina per poder incorporar-la al PIEC. Si es va fer així es va
fer perquè es volia fer el millor possible. A les reunions sobre la zona esportiva els
grups no van voler participar. També demana participar a la redefinició del projecte de
zona esportiva. El seu grup s’abstindrà perquè és una suspensió cautelar i en tot cas
haurà de tornar a passar pel Ple.
El Sr. Traver afegeix que es tingui en compte el cost pels ciutadans a l’hora de prestar
els serveis. Haurien d’estar calculats.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per majoria absoluta amb l’abstenció dels tres
regidors grup d’ERC.
4. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ÀMBIT I CONDICIONS DE FUNCIONAMENT DE
L’ÀREA DE CIRCULACIÓ PER AL LLEURE I L’ESPORT DE SANTIGOSA
L’alcalde demana deixar la proposta sobre la taula perquè Moto Club Abadesses es vol
acabar de mirar l’informe de Medi Ambient sobre la zona esportiva proposada.
Per unanimitat es deixa la proposta sobre la taula.
5. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE LA TAXA DE LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL
El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la LIei
reguladora de les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19, el
procediment per a I'aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals. En concret, l' art. 16.1 del text legal esmentat anteriorment determina
que, els acords de modificació de les ordenances hauran de contenir la nova redacció
de les normes afectades i les dates de la seva publicació i de l'inici de la seva aplicació
Vist que en a la ordenança fiscal que a continuació s'indica, es proposa augmentar-Ies i
modificar-ne el seu contingut a partir del curs 2007-2008:
Taxa reguladora .de la llar d' infants municipal:
“Dinar esporàdic (puntual): 4,00 €
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Berenar esporàdic: 1,78 €
Es considera esporàdic si el nen/a realitza menys de 10 dinars i/o berenars al mes
Es cobrarà la quota mensual corresponent si el nen/a realitza 10 o més dinars i/o
berenars al mes”
Vist I 'informe favorable de Secretaria respecte les modificacions de les ordenances
fiscals proposades per a I'exercici 2007.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. IMPOSAR, ORDENAR I MODIFICAR la taxa continguda a l’ordenança fiscal núm. 24,
de la llar d’infants municipal.
2. EXPOSAR I'expedient al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la
Província, així com també en el tauler d'edictes de l'Ajuntament durant un termini de 30
dies, per tal que tota persona interessada pugui examinar-lo i presentar les
reclamacions i observacions que consideri oportunes. En cas de no presentar-se
reclamacions durant aquest període d' exposició pública, els acords adoptats es
consideraran definitivament aprovats i entraran en vigor a partir de la publicació íntegra
en el BOP de Girona
La Sra. Tallant explica la proposta
La proposta s’aprova per unanimitat
6. MODIFICACIÓ DELS ESTATUS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA MUNICIPAL EMMA
Vista l’actual redacció dels Estatuts de la Fundació Privada Municipal Emma pel que fa
la seva composició i règim d’adopció d’acords;
Atesa la possibilitat que els representants de l’oposició de l’Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses formin part de més d’un grup polític, es fa necessari aclarir l’articulat
per tal d’evitar dubtes interpretatius;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Modificar l’article 23:
On diu: “Un regidor del grup de la oposició”
Ha de dir
“Un regidor de cada grup de la oposició”
2. Modificar l’article 33.2:
Correspon un vot a cada patró present.
No obstant, els representants dels grups de la oposició de l’Ajuntament tindran
un únic vot en conjunt i consensuat. En cas de discrepància entre ells decidiran
per majoria o s’entendrà que s’abstenen en cas d’empat.
No s’admeten delegacions
3. Nomenar el regidor de la oposició Sr. Gerard Costa i Albrich / Raimon Traver i
Burniol com a membre de la Fundació Privada Municipal Emma.
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4. Facultar l’alcalde per a la realització de les actuacions que siguin necessaris per a
l’executivitat d’aquest acord.
L’alcalde explica la proposta que pretén donar representació fer membres del Patronat
a tots els grups de la oposició de l’Ajuntament.
El Sr. Traver es mostra d’acord amb la modificació dels Estatuts però no amb el
sistema de vot proposat. Proposen una fórmula que cada partit tingui el seu vot. Fora
millor el vot ponderat.
L’alcalde comenta que el vot ponderat també s’ha estudiat i tingut en compte i no
alterarà el funcionament de la Junta del Patronat. No hi ha inconvenient en aplicar-ho.
El Sr. Terrades comenta els seus dubtes sobre la legalitat i ètica de la proposta pel fet
que no ha sorgit de la Junta del Patronat tal i com preveu l’article 35 dels Estatuts. Però
conclou que el sistema de vot ponderat suposa un canvi amb el que en principi estarien
d’acord però l’han d’estudiar.
L’alcalde comenta que el lloc més idoni per tractar aquest punt és el Ple municipal.
El secretari fa esment que actualment el Patronat encara no s’ha constituït i que la
intenció de fer la modificació dels Estatuts abans de la constitució del Patronat és per
tal que quan es constitueixi ho faci amb tots els membres tal i com va voler el plenari a
la sessió d’organització de 27 de juny de 2007.
La Sra. Regué recorda que hi ha un patró que no forma part del Ple i que estaria bé que
també digui la seva. Han treballat sobre la proposta però en època de vacances no han
pogut parlar amb algú del Patronat.
Desprès d’un debat sobre la proposta l’alcalde demana deixar-la sobre la taula per una
propera sessió, haguda compte que fora aconsellable la unanimitat per part de tots els
grups.
Per unanimitat es deixa la proposta sobre la taula
7. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA EN EL MARC DE LA LLEI DE
BARRIS PEL CONSELLER DEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I
OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Atès que l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses es va acollir a la convocatòria de
la Resolució PTO/44/2007, de 10 de gener, de convocatòria dels ajuts que estableix la
Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen
una atenció especial;
Vista la Resolució de 27 de juny de 2007 del conseller del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya d’atorgament d’ajuts que
estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que
requereixen una atenció especial, per a finançar el projecte d’intervenció integral de la
Vila Vella del municipi de Sant Joan de les Abadesses,
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Vista la normativa reguladora: Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial; Decret 369/2004, de 7 de
setembre, de bases reguladores pel qual es desenvolupa la Llei de Barris; Capítol IX
sobre subvencions del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, text refós de la Llei
de Finances Públiques de Catalunya; Llei 38/2003, de 17 de novembre. General de
subvencions, entre d’altres;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Acceptar els ajuts objecte de la Resolució dalt referenciada per dur a terme les
actuacions previstes en el projecte d'intervenció integral que ha estat objecte de
finançament.
2. Acceptar les bases i condicions fixades per la normativa d’aplicació i expressament
les previstes a l’article 21 del Decret 369/2004, de 7 de setembre, de bases reguladores
pel qual es desenvolupa la Llei de Barris següents:
a) Dur a terme les actuacions previstes en el projecte d'intervenció integral que ha estat
objecte de finançament i acreditar-ho davant el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques.
b) Posar a disposició de qui assumeixi l'execució material d'actuacions, quan sigui
necessari, els terrenys que es requereixin per dur-les a terme.
c) Comunicar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques la modificació de
qualsevol circumstància tinguda amb compte per la concessió de l'ajut.
d) Comunicar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques l'obtenció de
qualsevol tipus d'ajut o finançament per l'execució de les actuacions objecte del
projecte finançat amb càrrec al Fons.
e) Proposar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques qualsevol canvi
que, amb la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació del finançament obtingut.
f) Facilitar la informació que els sigui sol·licitada en relació amb el desenvolupament i
execució de les actuacions finançades.
g) Justificar davant el Departament de Política Territorial i Obres Públiques el
compliment dels requisits i condicions, així com que s'han dut a terme les actuacions
objecte del finançament.
h) Adoptar les mesures d'informació i difusió que corresponguin, d'acord amb el que
estableix aquest reglament i d'altra normativa vigent que sigui d'aplicació.
i) Donar compliment, en tot el que correspongui, al que disposa la normativa
comunitària en matèria de contractació, de polítiques mediambientals i de política
d'igualtat d'oportunitats i a totes aquelles altres obligacions que estableix per als
projectes que reben cofinançament dels fons estructurals.
J) Totes aquelles altres obligacions que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
3. Acceptar les actuacions de control de l’activitat econòmica i financera que
correspongui a la Intervenció General, a la Sindicatura de Comptes o altres òrgans
competents conforme la Resolució d’atorgament d’ajuts
4. Comunicar aquest acord Intervenció, Tresoreria i a l’Àrea d’Urbanisme de
l’Ajuntament.
5. Trametre aquest acord a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per
a la seva deguda constància.
6. Facultar l’alcalde per a la realització de les actuacions que siguin necessaris per a
l’executivitat d’aquest acord.
L’alcalde explica la proposta
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El Sr. Traver comenta que la subvenció és molt important però hem de tenir present
que només és del 50% de la inversió. No podem deixar de cercar més ajuts per tirar
endavant el projecte
L’alcalde fa esment que l’Ajuntament ho considera un dels projectes principals pel
poble i es lluitarà per aconseguir altres fonts de finançament complementaris i per tirar
endavant el projecte.
La Sra. Regué comenta que molts altres pobles han rebut aquests ajust i els hi ha anat
molt bé. La idea és que Sant Joan de les Abadesses també ho faci igual de bé.
L’alcalde comenta efectivament que en alguns pobles on tenen la Llei de Barris ha anat
bé i d’altres que no tant. Aquí lluitarem per tal que es faci el millor possible.
La proposta s’aprova per unanimitat

8. RATIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
Es proposa al Ple la ratificació del Decret d’Alcaldia de data 16 d’agost de 2007 de
contractació de les obres de construcció de la nova llar d’infants municipal i adjudicació
a l’empresa COEMPCO SA.
L’alcalde explica la proposta.
La Sra. Regué demana com s’ha contractat la part de seguretat de l’obra. Si s’ha fet
adjudicació directa.
L’acalde explica que la mateixa empresa ha fet el Pla de Seguretat. Fins a un
determinat import els estudis no cal fer-los per concurs.
El secretari comenta que l’obra es va contractar amb un projecte que tenia un Estudi de
Seguretat i que a partir de l’adjudicació l’empresa adjudicatària ha de fer el Pla de
Seguretat, com a part de l’obra.
La proposta s’aprova per unanimitat
9. RATIFICAR LA PROPOSTA DE NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT AL
CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE GIRONA
Es proposa la ratificació del Decret d’Alcaldia de 22-08-2007 de proposició del
nomenament de la Sra. Ruth Rosique Labarta, alcaldessa de l’Ajuntament de Vidreres,
com a membre al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Girona.
El Sr. Terrades demana el motiu i la repercussió de la proposta per Sant Joan de les
Abadesses.
L’alcalde explica que s’ha de proposar una persona com a candidata al Consell la
requeriment del Ministeri d’Economia per temes de Cadastre. No sap exactament quina
és la implicació de l’Ajuntament.
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El Sr. Traver comenta que s’abstindran en no saber quin profit pot tenir aquest
nomenament pel nostre poble.
La proposta s’aprova per majoria absoluta dels sis regidors del PSC amb l’abstenció
dels tres regidors d’ERC i dels dos regidors de CIU.
10. DONAR COMPTE DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER NENS I NENES
MATRICULATS A LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL PEL CURS 2007-2008 QUÈ
ESTIGUIN EN SITUACIONS SOCIOECONÓMIQUES DESFAVORIDES.
La Sr. Tallant informa al Ple de la convocatòria de subvencions destinada a nens i
nenes matriculats a la llar d’infants municipal pel curs 2007-2008 què estiguin en
situacions socioeconòmiqes desfavorides, de conformitat a l’Ordre EDU/223/2007, de
27 de juny, de la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament, amb informes de l’assistent social, seleccionarà els sol·licitants de
conformitat a les bases de convocatòria fixades a l’ordre i posteriorment presentarà la
Generalitat de Catalunya la sol·licitud de subvenció corresponent per minorar la quota a
càrrec de les famílies que ho necessitin.
El Ple en queda assabentat
11. DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT PER L’ESCOLA
ABADESSA EMMA PEL CURS 2007-2008
La Sra. Tallant informa al Ple sobre la contractació efectuada per Decrets d’Alcaldia de
diferents professor amb destí al servei públic de l’Escola Abadessa Emma pel curs
2007-2008:
S’ha contractat set professors:
-

Anna Planas Angelats. Jornada completa. Secundària
Sergi Albrich Viñas. Mitja jornada. Secundària
Laia Masias Pla. Jornada completa. Primària
Maria Blanca Mata Serrat. Mitja jornada. Primària
Anaïs Clua Farrero. Mitja jornada. Primària
Montserrat Blanc. Jornada completa. Secundària
Eudald Jordà Serra. Mitja jornada. Professor especialista de religió

El Ple en queda assabentat
12. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ MUNICIPAL
La Sra. Tallant explica els diferents actes de la Festa Major de 2007 i mostra el
programa que posteriorment repartirà als regidors dissenyat per l’Anna Fajeda veïna el
poble. L’endemà es repartirà al poble.
El ball s’ha traslladat al pavelló. Hi hauran llotges i els jubilats tornaran a venir a ballar,
per tal que estigui obert a tothom.

AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES

11

Es farà una obra de teatre la Teranyina al centre.
Hi haurà el ball del pabordes al que esteu tots convidats.
Hi haurà activitats per nens i joves: bicicletades, concurs de botifarra
S’ha recuperat l’anada al cubilà: hi haurà sardanes.
El 16 de setembre hi haurà la Festa del Grito amb un munt d’activitats des de les 10 del
matí. Tothom està convidat i li agradaria que hi participés tothom.
El Sr. Caparrós vol deixar constància de la felicitació del consistori al Santjoaní Sr.
Eduard Planas per haver guanyat el campionat del mon de bicitrial al Japó.
També explica que per la Festa Major també hi ha previstes actuacions esportives, com
un trialbici.
L’alcalde convida els assistents i a tot el poble de Sant Joan de les Abadesses a la
Festa de Cavalls Àrabs que es farà demà dia 31 d’agost a la finca el Noguer de la
família Romero. És un espectacle que val la pena i sens dubte donarà un atractiu més
al nostre poble.
La Sra. Tallant fa esment que el monogràfic de la Festa Major està dedicada als 75
anys del Club Abadessenc.
També se celebren els deu anys de les visites guiades al Palau de l’Abadia i s’ha
preparat representacions de molta gent que al llarg del temps hi ha col·laborat.
L’entrada serà gratuïta i s’inicia demà a les 22:00. Convida els assistents i els vilatans
a assistir-hi. Vol fer constar el reconeixement a tota la gent que durant molts anys s’ha
dedicat a aquesta tasca.
Per acabar recorda que pels dies 12, 13 i 14 de setembre hi ha prevista la visita a Le
Palais Sur Vienne per refermar l’agermanament amb el nostre poble. Tothom serà
benvingut, regidors i assistents al Ple. Qualsevol interessat s’hi pot apuntar a l’Oficina
de Turisme. És un fet molt enriquidor i des de l’equip de govern es vol continuar
donant-hi suport.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió a les 19:50
hores de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, el secretari que certifico,
amb el vist i plau de l’alcalde de la Corporació.
Josep Ruiz i Muñoz
Secretari

Ramon Roqué i Riu
Alcalde president

