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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 28 DE
SETEMBRE DE 2007
Identificació de la sessió:
Legislatura: 2007/2011
Sessió número 4
Caràcter: ordinari
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora d’inici: 21:00
Hora d’acabament: 21:35
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)
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)
Ha excusat la seva l’assistència prèviament a aquest acte, la Sra. Lídia Folgueiras i
Folgueiras, regidora (PSC)
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. Modificació dels estatus de la fundació privada municipal Emma
3. Ratificació del conveni amb el consorci CONGIAC per a la redacció del pla director
de subministrament d’aigua al municipi
4. Suport a la moció de l’Ajuntament de Ripoll sobre la pena de mort de Salvador Puig
Antich
5. Donar compte dels decrets d’Alcaldia següents: del 161 al 190 del 2007
6. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
7. Mocions dels grups municipals
8. Seguiment de la gestió municipal
9. Precs, preguntes i mocions:
9.1. Aprovació del text refós dels estatuts reguladors del Consorci per a la
Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès
9.2. Aprovació del pla d’emergència municipal: INFOCAT i actualitzacions del
manual Bàsic
9.3. Moció per un Eix Pirinenc digne al seu pas pel Ripollès
9.4. Precs i preguntes
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:
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es proposa l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària de 30 d’agost 2007 amb les
modificacions a l’esborrany tramès als membres del Ple proposades pel grup municipal
d’ERC. Aquestes modificacions afecten al debat plenari i en cap cas afecten les
propostes ni els resultats de les votacions.
La Sra. Regué agraeix que el secretari hagi afegit a l’acta els punts de debat que el seu
grup ha considerat importants que hi constessin.
Desprès d’un seguit d’intervencions per part de l’Alcaldia i la Sra. Regué sobre la forma
que ha de constar a l’acta dels plens les intervencions dels diferents grups es conclou
que a la Comissió Informativa es tractarà aquest fet.
La proposta s’aprova per unanimitat
2. 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, tal i com es va fer palès a la
sessió del Ple de 27 de juny de 2007, es fa necessari aclarir l’articulat per tal de
possibilitar la incorporació dels nous membres i per tal d’evitar dubtes interpretatius;
Es fa constar expressament que la modificació d’aquest Estatuts no altera la voluntat
fundacional;
Vist l’acord adoptat per unanimitat pel Patronat de la Fundació en el mateix sentit, en
data sessió de 5-09-2007;
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 de l’Ajuntament tindran vot ponderat en relació
a la respectiva representativitat del seu grup municipal al plenari.
No s’admeten delegacions
3. Nomenar el regidor de la oposició Sr. Raimon Traver I Burniol com a membre de la
Fundació Privada Municipal Emma.
4. Facultar el president per a la realització de les actuacions que siguin necessaris per
a l’executivitat d’aquest acord.
5. Notificar aquest acord al Protectorat de la Fundació per a la seva deguda constància
6. Supeditar l’eficàcia d’aquest a la ratificació pel Plenari de l’Ajuntament.
L’alcalde explica la proposta que ratifica l’acord pres pel Patronat de la Fundació.
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El Sr. Àlvarez comenta que els agrada com ha quedat la proposta i demana que
s’estudiï la incorporació de membres no permanents previstos als Estatuts, sense cap
tipus de tendència política, representant de la societat del poble.
L’alcalde diu que la vacant està per nomenar i cal estudiar les propostes de nous
membres. En tot cas serà el Patronat que ho estudiarà.
La proposta s’aprova per unanimitat
3. RATIFICACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSORCI CONGIAC PER A LA
REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA AL MUNICIPI
Vist el Decret d’Alcaldia de data 29-08-2007 d’aprovació de la minuta del conveni de
col·laboració amb el consorci CONGIAC per a la redacció del Pla Director de
subministrament d’aigua al municipi de Sant Joan de les Abadesses;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. RATIFICAR l’anterior Decret en tots els seus termes.
2. Comunicar aquest acord al consorci CONGIAC i al Consell Comarcal del Ripollès per
a la seva constància.
L’alcalde explica la proposta
La proposta s’aprova per unanimitat
4. SUPORT A LA MOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE RIPOLL SOBRE LA PENA DE
MORT DE SALVADOR PUIG ANTICH
Vista la moció de l’Ajuntament de Ripoll de 31-07-2007 sobre la pena de mort a
Salvador Puig Antich;
Vist que l’objectiu de la moció és mostrar la solidaritat amb la família del difunt Sr.
Salvador Puig Antich, que va morir el 2 de març de 1974;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Donar-hi suport a la moció en tots els seus termes.
2. Comunicar aquest acord a la família del Sr. Salvador Puig Antich, l’Ajuntament de
Ripoll i a la Presidència de la Generalitat de Catalunya
L’alcalde explica la proposta
La proposta s’aprova per unanimitat
5. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA SEGÜENTS: DEL 161 AL 190
DEL 2007
Es dona compte al Ple dels acords dels Decret d’Alcaldia núm. 161 fins el 190.
El Ple en queda assabentat
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6. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Es dona compte al Ple dels acords de les Juntes de Govern Local des del 3 de juliol de
2007 fins el 13 de setembre de 2007.
El Ple en queda assabentat
7. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
Moció del Grup polític municipal d’ERC presentada per ser debatuda i aprovada pel Ple
de la corporació el 28 de setembre de 2007
Atès que l’objectiu bàsic del retorn dels documents catalans de l’Arxiu de la Guerra Civil
de Salamanca és restituir-los a les persones, partits sindicats i entitats de tota mena
que en van ser espoliats el 1939.
Atès que aquest procés s’ha interromput des de l’octubre passat, quan els tècnics
acabaren la identificació dels documents i objectes catalans.
Atès que recentment ha mort l’artista Carles Fontserè, que tant havia lluitat per la
recuperació dels seus cartells, sense poder veure aquesta restitució, no es pot
consentir que cap altre afectat pugui desaparèixer sense veure la justa restitució dels
seus béns,
Es proposa la següent
MOCIÓ:
- Adherir-se a la denúncia d’aquesta situació feta per la Comissió de la Dignitat,
persones, partits, sindicats i entitats afectades per l’espoli.
- Demanar al Ministre de Cultura César Antonio Molina Sánchez que immediatament
prossegueixi, en cooperació amb el Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, el procés d’identificació dels documents i objectes catalans de l’Arxiu de la
Guerra Civil requisats a persones i entitats catalanes.
- Que un cop corroborada la identificació, la Comissió Mixta Ministeri de Cultura Generalitat, en el termini de tres mesos que preveu la Llei, retorni a la Generalitat de
Catalunya els documents i objectes arrabassats per la força el 1939, amb la finalitat
que aquesta en pugui fer efectiva la restitució als seus legítims propietaris.
- Adherir-se a l’acte convocat per la comissió de la dignitat pel dia 21 d’octubre al Palau
Sant Jordi amb el títol “La Nació Catalana diu PROU, volem tots els papers”.
- Comunicar aquesta moció al Ministre de Cultura, el Conseller de Cultura de la
Generalitat i la Comissió de la Dignitat.
La Sra. Regué explica la proposta
La proposta s’aprova per unanimitat
8. SEGUIMENT DE LA GESTIÓ
La Sra. Tallant explica aquest dissabte i diumenge es fan els actes de les Jornades
Europees del Patrimoni que tindran lloc al municipi de Sant Joan de les Abadesses per
donar a conèixer el paisatge i els monuments de la vila:
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Dissabte a la tarda hi haurà una visita guiada sobre el naixement de Sant Joan de les
Abadesses: sobre les tres peces escultòriques principals: el Santíssim Misteri, Santa
Maria la Blanca i Sant Agustí.
Diumenge hi haurà la visita a les fonts i l’ecomuseu al molí Petit.
Aquestes jornades es fan arreu de Catalunya amb més de 400 activitats per donar a
conèixer la part monumental i paisatgística.
També explica els diferents actes del “Festival fet a Mèxic” que ja s’han fet arribar les
invitacions : es fa del 29 de setembre fins els 6 d’octubre, la major part a Barcelona
però hi haurà un recital de poesia al Palau de l’Abadia de Sant Joan de les Abadesses
amb 11 poetes catalans i mexicans.
Convida a tothom a assistir-hi i far saber que tindrem la visita del cònsol general de
Mèxic
I pel que fa la Comissió a Le Palais informa que fins ara s’han apuntat 31 persones què
abracen totes les edats. La organització està molt contenta.
El Ple en queda assabentat.
9. PRECS, PREGUNTES I MOCIONS.
9.1. APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DELS ESTATUTS REGULADORS DEL
CONSORCI PER A LA PROTECCIÓ I LA GESTIÓ DELS ESPAIS D’INTERÈS
NATURAL DEL RIPOLLÈS.
Atès l’informe de l’Assessoria Jurídica del Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya sobre els Estatuts del Consorci per a la Protecció i la
Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès de data 26 de juliol de 2007 i rebut al
Consorci amb data 20 d’agost de 2007.
Vist el projecte de Text Refós d’Estatuts Reguladors del Consorci per a la Protecció i la
Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès i atès allò que disposen els articles
313 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret
179/1995, de 13 de juny).
Tenint en compte que es fa necessari recopilar totes les modificacions estatutàries
aprovades des de la constitució d’aquest Consorci al 2004.
En conseqüència,
Es proposen els ACORDS següents:
1. APROVAR el projecte de Text Refós dels Estatuts Reguladors del Consorci del
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d’Interès Natural del Ripollès què
consta a l’expedient.
2. Delegar al consorci la tramitació reglamentària fins a l’aprovació definitiva:
informació pública pel termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis al Butlletí Oficial
del Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis, amb
audiència als interessats i als demés ens locals que exerceixen la iniciativa.
Cas que no es presentin al·legacions quedarà definitivament aprovats sense necessitat
de cap altre acord.
3. Comunicar aquest acord al Consorci per a la seva constància
L’alcalde explica la proposta
La proposta s’aprova per unanimitat
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Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya disposa al seu
article 47 que els municipis són les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i
disposen de capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta matèria.
Exerceixen les funcions que els atribueix aquesta Llei i qualsevol altra que, sense
contravenir-la, resulti necessària en l’àmbit de llur col·lectivitat per a la protecció de les
persones, dels béns i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de
catàstrofes o de calamitats públiques;
Atès que correspon als plens dels ajuntaments aprovar el Pla bàsic d’emergència
municipal, els plans específics municipals, els plans d’actuació municipal i, en general,
qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil d’àmbit municipal;
Vist que l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses té signat un conveni amb el
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès per a la
redacció dels plans d’emergència municipals
Vista l’actualització del pla bàsic d’emergència municipal i el Pla Específic INFOCAT
redactat pels tècnics del Consorci;
Vistos els articles 49 de la LRBRL, article 178 TRLMRLC i article 58 del ROAS sobre
aprovació de les ordenances i reglaments municipals;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar inicialment l’actualització del PEM Bàsic el Pla INFOCAT de l’Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses
2. Sotmetre’ls a informació pública pel termini de 30 dies al BOP de la província de
Girona.
3. En cas que no es presentin al·legacions quedaran aprovats definitivament sense
necessitat de prendre cap altre acord.
4. Comunicar aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya juntament amb quatre exemplars del Pla aprovat.
L’alcalde explica la proposta
La proposta s’aprova per unanimitat
9.3. MOCIÓ PER UN EIX PIRINENC DIGNE AL SEU PAS PEL RIPOLLÈS
El Ministeri de Foment està executant o té previst iniciar la construcció de diferents
trams de l’anomenat Eix Pirinenc en autovia o carretera d’alta velocitat, com són els
casos de Figueres a Besalú, de Besalú a Olot (ja en funcionament), o el mateix Túnel
de Toses.
El Pla d’Infraestructures aprovat per la Generalitat de Catalunya (PITC) preveu en una
1ª fase (període 2007-2016) el condicionament entre Ripoll i Olot d’aquest Eix Pirinenc,
que inclou la variant super-nord de Ripoll, la variant de Sant Joan de les Abadesses i la
variant de La Canya. El propi PITC atribueix l’assumpció del cost corresponent a l’Estat
Espanyol.
Segons l’acord Estat-Generalitat de 24/4/07, s’ha establert un canvi de titularitat en les
carreteres entre Olot i Ripoll, de manera que la Carretera de Vallfogona (antiga N-260)
passa a ser competència de la Generalitat de Catalunya, i el recorregut pels túnels de
Collabós i per Sant Joan de les Abadesses (antiga C-26) esdevé el nou tram d’Eix
Pirinenc de competència estatal. Tot i el canvi de titularitat, la senyalització a Ripoll i
Olot és encara l’antiga i això provoca confusió i l’elecció d’itineraris indesitjats entre els
conductors poc acostumats a circular entre les dues capitals de comarca.
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L’actual traçat urbà de la carretera estatal per l’interior de Ripoll transcorre per l’antiga
Carretera de Sant Joan (al costat nord del polígon Mas d’en Bosch, passant per la zona
d’Estamariu i Can Guetes) i passa pel Cr Tomàs Raguer, pel Cr Berenguer el Vell, i la
Ctra. de Ribes, fins enllaçar amb la variant direcció Campdevànol. En aquest recorregut
urbà que passa just pel centre de la vila -pel davant de l’Ajuntament i del monestir de
Ripoll- cada vegada més s’hi generen nombrosos col·lapses circulatoris, provocant
molèsties als veïns de la zona i a tots els ripollesos que volen circular entre els
diferents barris de la vila. I el que és més greu és que any rere any es van incrementant
els casos d’accidents de trànsit que, en molts casos, han comportat víctimes mortals.
És especialment significatiu el cas del tram urbà de la Carretera de Ribes on el
Ministeri de Foment va obligar a l’Ajuntament de Ripoll l’any 2005 a enretirar dos
passos elevats que feien reduir notablement la velocitat dels vehicles millorant la
seguretat dels vianants. El mateix ministeri va decidir instal·lar unes bandes rugoses
que no solucionaven gairebé en res la problemàtica de seguretat del carrer i a més han
generat repetides queixes de soroll per parts dels veïns del barri. Després de
nombroses demandes per part de l’Ajuntament de Ripoll la situació continua igual, ja
que ni tan sols s’han arribat a instal·lar els semàfors i el radar que va proposar fa uns
mesos el Ministeri de Foment.
La connexió entre la Ctra. de Ribes i la Ctra. de Barcelona a Puigcerdà, és un punt molt
conflictiu on caldria construir-hi una rotonda, de característiques similars a la que
existeix en les connexions de l’entrada sud de Ripoll (a la zona de Cal Déu).
Incomprensiblement, el Ministeri de Foment, no ha tingut mai en compte les múltiples
demandes de l’Ajuntament de Ripoll per construir-hi la rotonda, tot i l’elevada
sinistralitat d’aquest lloc, que apareix repetidament en totes les estadístiques de punts
negres de trànsit a les carreteres gironines.
En el tram entre Ripoll i Campdevànol s’hi troben un seguit d’indústries a banda i banda
de la carretera i els accessos als polígons generen també molts accidents degut a la
manca de rotondes o altres elements que evitin els encreuaments o avançaments
perillosos. Són també freqüents els accidents, en molts casos mortals, al pas dels
vehicles pel municipi de Campdevànol just al costat est del Riu Freser.
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Sol·licitar al Ministeri de Foment i al Govern de l’Estat Espanyol que incloguin als
pressupostos de l’Estat per l’any 2008 l’estudi informatiu i la posterior construcció
de la denominada variant super-nord de Ripoll que superi al mateix temps la
població de Campdevànol. Respectant també les previsions que marca el PITC en
relació a l’Eix Pirinenc en el tram Olot-Ripoll
2. Reclamar al Ministeri de Foment que construeixi les rotondes necessàries entre
Ripoll i Campdevànol per evitar els múltiples accidents de trànsit que es generen en
les diferents connexions entre vies, i demanar l’adequació per l’any 2008 de la
rotonda del final de la Ctra. de Ribes d’enllaç amb la N-152.
3. Demanar un cop més al Ministeri de Foment que es solucionin els problemes de
trànsit en els trams urbans de l’actual Eix Pirinenc al seu pas per Ripoll,
especialment en els barris de la Ctra. de Sant Joan i de la Ctra. de Ribes. On
proposem la recuperació i construcció de nous passos elevats amb preferència per
a vianants.
4. Demanar al Ministeri de Foment que assumeixi el projecte existent (preparat per la
Generalitat de Catalunya) de millora del tram urbà de la Ctra. de Sant Joan al seu
pas per Ripoll i que l’executi l’any 2008.
5. Sol·licitar al Ministeri de Foment una millora urgent de l’asfalt entre els túnels de
Collabòs, Sant Joan de les Abadesses i Ripoll.
6. Reclamar al Ministeri de Foment que senyalitzi adequadament l’Eix Pirinenc en el
tram Olot-Ripoll, i que comuniqui el canvi de titularitat a tots els editors de mapes
de carreteres i de programes per a GPS o similar.
7. Demanar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal del
Ripollès i als Ajuntaments de la Comarca.
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8. Enviar aquesta moció al Govern de l’Estat Espanyol, al Ministeri de Foment, al
Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, al Consell Comarcal, als Ajuntaments afectats.
L’alcalde explica la proposta. És una moció entre Ripoll, Campdevànol i Sant Joan de
les Abadesses que patim el dèficit dels accessos.
El Sr. Traver demana que l’Ajuntament a una Comissió Informativa estudiï una moció
més ajustada a les necessitats de Sant Joan de les Abadesses. Aquesta és més
genèrica per Ripoll i Campdevànol i només ens afecta de passada.
L’alcalde es mostra conforme amb aquesta proposta del Sr. Traver.
La proposta s’aprova per unanimitat
9.4. PRECS I PREGUNTES
La Sra. Regué formula les preguntes següents:
1. L’estat de les obres de la Biblioteca del Palmàs, tenint en compte que s’ha
retornat l’aval a l’empresa adjudicatària tot i que les obres no estan acabades.
2. Pel que fa les obres del carrer Ramon d’Urg: les obres han acabat però no s’han
executat les millores als carrers perpendiculars que estaven previstes.
3. La parcel·la a vendre a l’INCASOL: hi havia un acopi de materials de l’empresa
Roca Coma i sembla que l’ha hagut de netejar l’Ajuntament.
4. Demana com a anat la comptabilitat de la Festa Major
El Sr. Traver formula les preguntes següents:
1. Que en pensen fer per senyalitzar la Coromina del Bac
2. Que faran a la zona WIFI del Camp de Futbol que no funciona.
L’alcalde contesta les preguntes formulades:
Pel que fa la senyalització de les obres de la Coromina del Bac ja s’ha fet un estudi de
la senyalització de tot el poble que té una greu mancança de senyals de trànsit en
general. L’estudi l’ha fet el cap de la policia local i ha servit per demanar una subvenció
del Ministerio de Fomento perquè l’import de l’actuació és del voltant dels 60.000 euros.
Pel que fa la parcel·la de l’Incasol ha de dir que l’acopi de material el va retirar
l’empresa Roca Coma i l’Ajuntament va fer una actuació de neteja per millorar la bona
imatge del poble. Entén que cadascú ha fet el que li tocava.
Pel que fa les obres del carrer Ramon d’Urg hi ha unes obres de millora per import de
12.000 euros que es volien aplicar fora del carrer. Entén que això no era correcte. Pel
que fa els carrer perpendiculars és ben cert que cal una actuació d’arranjament però
que no pot ser a costa dels veïns del carrer Ramon d’Urg.
Pel que fa la Biblioteca es va liquidar l’obra executada i certificada per la qual cosa
l’aval que la garantia es va retornar. Actualment les obres estan aturades.
L’edifici del Palmàs està destinat a casal d’avis i centre cívic segons els seu programa
electoral, però s’ha d’acabar de perfilar els seus usos. Tanmateix el seu finançament
també s’ha de replantejar.
Seguidament dóna la paraula al Sr. Caparrós.
El Sr. Caparrós explica que encara és aviat per donar els estats de comptes de la Festa
Major. Quan els tingui els farà arribar.
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Pel que fa la zona WIFI ja està al cas que l‘interior del camp de futbol no té cobertura
però a fora sí que n’hi ha.
El Sr. Gerard Costa fa esment que posar-hi WIFI a tot el poble tindria un cost molt petit.
El Sr. Caparrós respon que estan al cas però també s’estudia fer servir les noves
tecnologies WIMAX per tal d’estendre la cobertura a tot el poble.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió a les 21:35
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

