AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 30
DE NOVEMBRE DE 2007
Identificació de la sessió:
Legislatura: 2007/2011
Sessió número 6
Caràcter: ordinari
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora d’inici: 21:00
Hora d’acabament: 22:45
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. Lídia Folgueiras i Folgueiras, regidora (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 ordinària del Ple de l’Ajuntament per
tractar els punts inclosos al següent:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Aprovació modificació del pressupost de l’Ajuntament mitjançant transferència de
crèdit
3. Aprovació d’un nou Pla de Sanejament de l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses
4. Aprovació modificació per suplement i concessió de crèdit extraordinari del
pressupost de l’Ajuntament, finançada mitjançant operació de crèdit
5. Donar compte dels decrets d’Alcaldia següents: del 191 al 217 del 2007
6. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
7. Ratificar el nomenament de l’alcalde com a responsable del projecte de la Llei de
Barris
8. Ratificar sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per a la
contractació del director del programa ocupacional de la Llei de Barris
9. Aprovació de l’adhesió al conveni marc amb el Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya
10. Aprovació de renovació de la Comissió de Delimitació del terme municipal amb
Camprodon
11. Ratificar nomenaments de representants municipals a diferents organismes
12. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci Vies Verdes de Girona
13. Aprovació de la modificació del MIEM de Sant Joan de les Abadesses.
14. Ratificació de sol·licituds de subvencions
15. Mocions dels grups municipals
16. Precs i preguntes
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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 ANTERIOR
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del dia 5 de
novembre de 2007.
La proposta s’aprova per unanimitat
2.
APROVACIÓ
MODIFICACIÓ
DEL
PRESSUPOST
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.

DE

L’AJUNTAMENT

Vist l'expedient tramitat i atès l'informe d’ Intervenció i Secretaria respecte d'aquest
tema, i també el dictamen de la Comissió Informativa prèvia al Ple, es proposa al
Plenari en la propera sessió a celebrar, l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar l'expedient de modificació del Pressupost núm.6 d’aquest Ajuntament
per a 2007 mitjançant transferència de crèdits, i quedant en conseqüència, fixades les
aplicacions pressupostàries en la forma que es detallen com a annex d'aquesta
proposta i de la qual formen part.
Segon. Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils mitjançant
anuncis a publicar en el BOP i tauler d'anuncis de l’Ajuntament per tal que es puguin
presentar les reclamacions i suggeriments que hom cregui oportuns.
Tercer. Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar nou acord, en
el supòsit que durant el termini assenyalat de quinze dies hàbils no es formulin
reclamacions, circumstància que quedarà acreditat degudament a l'expedient, amb
certificació de la secretària.
Quart. Trametre còpia de l'acord i de l'expedient, en el seu moment, al Servei de
Coordinació amb les Hisendes Territorials i, també‚ als Serveis Territorials del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya a l'efecte legal oportú.
ANNEX A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER TRANSFERÈNCIA
ENTRE PARTIDES
PARTIDA QUE ES DONA DE BAIXA
FACTURES SENSE CONSIGNACIÓ
Núm. Data
Núm. Fra. NIF
1

30/08/2007

2

26/10/2007

20070843 B-17165960

3

26/10/2007

20070864 B-17165960

4

16/10/2007

70173 G17714965

5

31/07/2007

266 B17830571

6

21/09/2007

B95337085

7

30/09/2007

700181 B17762675

8

24/07/2007

3907 B17110016

9

30/06/2007

10

31/12/2007

11

31/12/2007

15206 A17141987

70179

DESCRIPCIO

Import

Partida pres

60.712,41

7,44,22703

Import

Partida Press

4.619,33

9,12,22000

C.RIPOLLES-Publicitat

348,00

7,12,22602

C.RIPOLLES-Publicitat

812,00

7,12,22602

F.TELEVALL-Suport telem.

600,00

8,45,22007

COMUNICAL-Senyals

I.GARRIGA,plànols Turisme
MID,pintat camps Pavelló

684,40

7,75,22637

2.100,76

9,12,21200

TOT SEGURETAT,uniformes

1.163,51

9,22,22003

ILSER S.L.Tancament Guar

5.144,28

9,12,21200

S.SURIÑACH,Tan.Casal Jub

2.059,20

9,12,21200

Interessos bancaris 4º trim.

27.158,97

8.01.31000

Amortitzacions préstecs

16.021,96

8.01.91300

Suma

60.712,41
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L’alcalde explica la proposta:
Es tracta d’una modificació del pressupost per cobrir una despeses que no tenien
partida o no era suficient la dotació prevista. Es fa transferència entre partides.
El Sr. Terrades demana quina era la partida de la despesa que es dona de baixa.
L’alcalde fa esment que es tracta d’una partida d’escombraries que no s’ha gastat
El Sr. Terrades demana si aquesta partida és la previsió del retorn del porta a porta que
havien d’anar per la deixalleria.
L’alcalde fa esment que hi havia una previsió inicial de despeses per escombraries que
no s’ha produït i per això es destina la partida a cobrir altres despeses (interessos no
previstos, per exemple). Es podria parlar llargament dels motius i no hi ha inconvenient
per aprofundir-hi més. Però aquest no és el moment.
El Sr. Traver demana si els contribuents han pagat més del que tocava i paguen els
interessos d’altres actuacions.
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb els 6 vots favorables del PSC, els 3 vots
en contra d’ERC, i les 2 abstencions de CIU.

3. APROVACIÓ D’UN NOU PLA DE SANEJAMENT DE L’AJUNTAMENT DE SANT
JOAN DE LES ABADESSES.
El plenari de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, el dia 29 d’octubre de 2004,
aprovà un Pla de Sanejament del romanent de tresoreria negatiu a 31 de desembre de
2003.
Posteriorment, per acord plenari del dia 3 de març de 2006, s’aprovà una modificació
d’aquell Pla en atenció a què la magnitud del dèficit acumulat, reflectit en el romanent
de tresoreria negatiu, havia fet inviable l’adopció de les mesures adoptades, i calia per
tant tornar a restablir l’equilibri pressupostar.
Amb aquesta finalitat el dia 22 de març de 2006 es va subscriure un préstec amb el
BCL, d’import 200.000,00 €, amb destí a finançar inversions realitzades en anys
anteriors sense crèdit adequat ni suficient.
També es va subscriure en la mateixa data un préstec amb el Santander-CentralHispano SA, d’import 535.600,00 €, amb destí a finançar el romanent de tresoreria
negatiu que patia l’ajuntament.
La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament corresponent a l’any 2006 assenyala que
el romanent negatiu de tresoreria per a despeses generals es xifra només en 72.263,03 €, la qual cosa demostrava, en principi, que s’havia corregit pràcticament el
romanent negatiu i per tant s’anava cap a un equilibri financer.
Tanmateix, l’erari públic a data d’avui continua sense disposar de recursos financers
que permetin atendre les obligacions contretes amb els diferents industrials, comercials
i professionals que han prestat o vénen prestant els seus serveis a l’ajuntament, la
qual cosa comporta un perjudici econòmic molt greu per als mateixos.
Si a aquesta situació hi afegim la realització de noves inversions durant l’any 2007 per
un import global de 909.662,22 €, sense que es disposés del preceptiu i previ
finançament consolidat per executar-les, resulta fàcil entendre que urgeix plantejar
urgentment un NOU PLA DE SANEJAMENT.
El nou equip de govern, sorgit de les últimes eleccions municipals, entén que la situació
financera actual de l’ajuntament no podia continuar d’aquesta manera, i per tant el dia
25 de juliol de 2007 decideix sol·licitar del Consell Comarcal del Ripollès, entre altres,
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que es faci un seguiment econòmic-financer del pla de sanejament aprovat pel
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.
També el dia 27 de juliol de 2007 aquest Ajuntament va notificar al Consell Comarcal
del Ripollès l’acord, del plenari municipal, adoptat en sessió celebrada en data de 27 de
juliol de 2007, en el qual s’acordava aprovar l’encàrrec al Consell Comarcal perquè
elaborés un informe sobre la situació econòmica en la que es trobava l’ajuntament a
l’iniciar-se la present legislatura.
L’assessorament fet pel Consell Comarcal del Ripollès es tradueix en un estudi, que
forma part integrant de la present proposta d’aprovació d’un NOU PLA DE
SANEJAMENT, en el qual es detallen totes i cadascuna de les causes que provoquen la
manca de tresoreria que pateix l’ajuntament, i que en síntesi són:

¾

Es parteix de la situació a 31-12-2006 donant per bones les informacions
comptables aprovades (liquidació i compte general 2006)

¾

Es parteix, també, de l’estat de liquidació actual del pressupost per a 2007 a fi i
efecte de fer un seguiment acurat de cadascuna de les inversions contemplades en dit
pressupost i el finançament correlatiu que tenen.

¾

Es comprova tot el pendent de cobrar i pagar anterior a 31-12-2006, fent-se
dues grans separacions:

1.

Els ingressos pendents de cobrar per conceptes que financen inversions (capítols
VI, VII i IX d’ingressos) i les pròpies inversions afectades per dits ingressos
(capítols III (contribucions especials i quotes urbanístiques), VI i VII de despeses)

2.

La resta d’ingressos pendents de cobrar per impostos, taxes (sense tenir en compte
les contribucions especials ni quotes urbanístiques), transferències corrents i
ingressos patrimonials, capítols I, II, III, IV i V), i la resta de pendent de pagar per
operacions corrents dels capítols I,.II, III, IV.

Amb això es possibilita discernir:
Primer. Els pendents de cobrar i de pagar, que comptablement hi ha per cada actuació
d’inversió, i contrastar la seva possible realització financera i execució.
9

D’aquest estudi en surt el detall de les subvencions pendents de cobrar ( capítol VII
) que en el seu dia varen finançar diferents inversions dels anys 1999 fins al 2005,
inclòs, per un import global de 105.804,96 €, i que després de totes les
comprovacions pertinents cal donar-los per incobrables definitivament. (veure estudi
que s’acompanya).

9

Regularitzar les inversions ja executades d’anys anteriors i que cal entendre que es
troben finançades a través de les dues pòlisses de tresoreria subscrites l’any 2004,
les quals es van renovant anualment per incapacitat financera de devolució de les
mateixes, d’acord amb el detall següent:






Import de la primera pòlissa: ............................................... +150.253,03 €
Import de la segona pòlissa:................................................ +300.000,00 €
Import que es recupera mitjançant
préstec a subscriure per corregir
romanent de tresoreria per a
despeses generals (veure detall) ........................................-77.691,56 €
Import que es recupera mitjançant
préstec a subscriure per corregir

AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES

romanent de tresoreria per a
inversions anys anteriors
(veure detall) ................................................................... -105.804,96 €



Import que es recupera mitjançant
préstec a subscriure per corregir
romanent negatiu per despeses
generals a 31-12-2006 (veure detall) ..................................-72.263,03 €
----------------DIFERÈNCIA ........................................................................ 194.493,48 €
PRÉSTEC QUE ES FORMALITZA PER
CORREGIR ROMANENT DE TRESORERIA
PER A DESPESES GENERALS ........................................... -149.954,59 €
-----------------IMPORT A RECUPERAR ........................................................ 44.539,00 €

9

També permet fer el seguiment individualitzat per a cada inversió anterior al 31-122006, i detectar la desviació de finançament que ha tingut. Aquestes desviacions
globals suposen una manca de finançament de 140.248,31 € fins al 31-12-2006
(veure estudi que s’acompanya).

9

Detectar els excessos de despesa respecta del finançament consolidat per
inversions realitzades fins al 31-12-2006, d’un import global de 296.885,53 € (veure
estudi que s’acompanya).

Segon. Els pendents de cobrar que no financen inversions (capítol IV) des de l’any
2000 fins al 31-12-2006 i que cal anul·lar comptablement per no tenir possibilitat de
cobrament, tal i com es detallen en el document de treball realitzat, per un import global
de 77.691,56 €(veure estudi que s’acompanya).
Tots aquests imports, abans esmentats, tenen una incidència directa en el càlcul del
romanent de tresoreria a 31-12-2006, tota vegada que les dotacions per provisions
d’incobrables que es varen calcular a 31-12-2006 només contemplen les previsibles
dels capítols I, II i III, les quals no tenen cap incidència directa en el present estudi.
Tercer. Corregir el romanent negatiu de tresoreria a 31-12-2006 per a despeses
generals, i que segons la liquidació del pressupost de 2006 es va xifrar en 72.263,03 €
(veure estudi que s’acompanya).
Quart. Detectar els excessos de despesa en inversions realitzats respecte del
finançament consolidat o no, per les inversions previstes dins de l’any 2007 (veure
estudi que s’acompanya).
També s’han detectat tots els decaïments de subvencions i altres finançaments
inicialment programats, que havien de finançar les inversions previstes en el
Pressupost de 2007, la qual cosa fa que hi hagi una desviació molt important de manca
de finançament (veure estudi que s’acompanya).
L’import global de manca de finançament del present punt es xifra en 909.662,22 €



En conseqüència podem concloure que el total de manca de finançament, per
correccions d’ingressos corrents, que cal declarar incobrables i que es
corresponen fins al 31-12-2006, es xifra en 149.954,59 €, import pel qual cal
sol·licitar autorització a la Direcció General de Política Financera i
Assegurances per a formalitzar un préstec a retornar per abans del 30-06-2011,
data prevista per a la renovació de la Corporació, de conformitat amb allò que
preveu l’article 193. 2 en concordança amb el 177. 5 del vigent TRLRHL.
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Cal sol·licitar, també, autorització a la Direcció General de Política Financera i
Assegurances per a formalitzar un préstec d’import 1.497.140,02 €, a 12 anys
(dos de carència i 10 d’amortització) per a finançar la totalitat de les
inversions ja realitzades o pendents de realització, i que es troben
degudament detallades en les fitxes individualitzades que s’acompanyen en
l’estudi financer de manca de finançament realitzar al respecte.
Cal formalitzar una pòlissa de tresoreria per un import màxim de 600.000,00 €,
atès que la normativa vigent no permet sobrepassar en més aquest import, per
cobrir momentàniament les manques de tresoreria provocades fins i tant no es
cobrin les subvencions i demés fons de finançament d’inversions que s’han o
estant executant, o que s’hauran d’executar.

Atès que l’article 9. 4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en
matèria de tutela financera dels ens locals (DOGC núm. 4883, de 15-05-2007) estableix
que durant el període de vigència del pla de sanejament financer o de les mesures de
sanejament, el Departament d’Economia i Finances, només pot autoritzar l’endeutament
addicional que s’hi hagi previst expressament,, llevat que es produeixi una desviació en
sentit positiu que el permeti.
Que el mateix article assenyala que en el cas que es produeixi una evolució negativa,
com ara és el cas, per manca d’execució del pla o augmentin les previsions
d’endeutament, cal aprovar un NOU PLA FINANCER amb el mateix horitzó temporal
que el pla inicial, que resta subjecte al procediment previst en dit article, en els seus
apartats 1.2 i 3.
Vista la memòria de la alcaldia-presidència relativa a les mesures de sanejament que
s’han d’adoptar i a les hipòtesis utilitzades en l’elaboració de les previsions d’ingressos
i despeses, durant el període de vigència del pla de sanejament financer;
Vist l’informe de la persona titular de la intervenció sobre les causes que han originat la
situació de desequilibri financer;
En conseqüència es proposa al plenari municipal l’adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar el NOU PLA DE SANEJAMENT FINANCER que comprèn els anys
2007, 2008 i 2009, en la forma que figura detallada en la memòria que consta a
l’expedient tramitat a l’efecte, i que es tramet, conjuntament amb la resta de
documentació requerida, a la Direcció General de Política Financera i d’Assegurances
de la Generalitat de Catalunya per tal que si ho considera adient en faci la preceptiva
aprovació definitiva.
Segon. Facultar a l’alcalde-president o al tinent d’alcalde en qui delegui, indistintament,
perquè, en nom i representació d’aquest ajuntament, pugui sol·licitar, gestionar,
realitzar i resoldre quantes incidències i actuacions siguin necessàries fins a la
subscripció, amb entitat o entitats de crèdit, de dos operacions de préstec per imports
d’UN MILIÓ QUATRE-.CENTS NORANTA-SET MIL CENT QUARANTA EUROS AMB
DOS CÈNTIMS (1.497.140,02 €), per al finançament d’inversions, i de CENT
QUARANTA NOU MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (149.954,59 €), per corregir el romanent de tresoreria
negatiu per a despeses generals, respectivament.
Tercer. Facultar a l’alcaldia-presidència o al tinent d’alcalde en qui delegui,
indistintament, perquè, en nom i representació d’aquest ajuntament, pugui sol·licitar,
gestionar, realitzar i resoldre quantes incidències i actuacions siguin necessàries fins a
la subscripció, amb entitat o entitats de crèdit, d’una operació de tresoreria per un
import màxim de SIS-CENTS MIL EUROS (600.000,00 €) per a finançar temporalment
les subvencions pendents de rebre amb destí a inversions.
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L’alcalde explica:
Tenim un Pla de Sanejament vigent que no s’ha complert (la liquidació de 2006 és
negativa) per la qual cosa el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya ens ha requerit per tal de modificar-ho.
El nou equip de govern va encarregar al Consell Comarcal del Ripollès i en resum, el
resultat és que l’Ajuntament necessita:
- 149.954 euros per pagar despesa corrent (ingressos incobrables)
- 1.497140 per inversions mal finançades
- 600.000 pòlissa per pagar inversions no acabades fins que cobrem les subvencions
corresponents
La situació és mot greu perquè suporta una càrrega financera acumulada des de 2003
fins avui, de 3 ME què suposa haver pagar 600.000 € d’interessos i amortitzacions
anualment.
Com alcalde, vol fer constar que les expectatives dels projectes que es va presentar a
les eleccions s’han vist frustrades. La conseqüència és que les expectatives dels
projectes previstos pel nou equip de govern s’han vist dràsticament reduïdes per
aquesta lacra econòmica pel fet que la càrrega financera que haurà de suportar
l’Ajuntament impediran que es puguin dur a terme. Al polítics que estem ara, ens tocarà
estrènyer el cinturó, mirar per on passen els diners i renunciar a molts projecte que
s’havien de fer.
El Sr. Terrades replica que tot just avui al matí se’l ha explicat els fonaments de l’Estudi
fet pel Consell Comarcal del Ripollès. Altres vegades s’havia explica amb més temps.
Pel que fa l’informe, no parla en cap moment d’inversions mal finançades.
L’any 2006 és cert que el romanent es va desviar i va sortir negatiu (72.000 EUROS),
per una previsió d’incobrable, per la qual cosa s’ha de replantejar el Pla de
Sanejament. El motiu pot ser la mala praxis comptable.
Pel que fa el contingut de l’Estudi, es basa en un diferent projecte de poble que fa el
nou equip de govern que suposarà un endeutament del 130% quan fins ara és del 104
%.
Hi ha tres línies que ha esmentat l’alcalde que suposen un canvi de model econòmic.
Val a dir que un 65% (900.000€) de l’endeutament previst és per canvis de projectes ja
endegats i per desprogramació de subvencions. El problema és que no s’ha buscat
finançament alternatiu al de la venda prevista.
També hi ha 900.000 € per pagar despesa segons l’estudi.
En definitiva, es canvia la política financera per la
Fer esment que a través dels préstecs s’alliberen
euros que queda alliberada i 600.000 euros d’una
210.000 € de les contribucions per les obres del
política financera que haurà de pagar tot el poble.

via fàcil de demanar diners al banc.
dues pòlisses de crèdit de 450.000
nova pòlissa de crèdit què hi inclou
Ramon d’Urg. Això és un canvi de

L’alcalde respon que es demana prop d’1,5 ME per fer front a inversions mal finançades
segons les fitxes de cada obra que hi ha a l’Estudi econòmic. Que s’ha perdut 105.000
euros en subvencions no justificades des de 1999 per subvencions desprogramades
incobrables. Hi ha dues pòlisses que fan la funció de crèdit, no de pòlissa, és a dir que
mai no s’han utilitzat per allò que corresponia Que ens manca 1,5 ME per pagar a
proveïdors, alguns de 2005, la majoria són de 2007 i part de 2006.
En definitiva l’estudi reflecteix els diners que hauríem de tenir i no tenim a data d’avui
No es pot pretendre enganyar la gent que ja sap si cobra a no cobra i el temps que fa
que no cobra. S’havia optat per no pagar proveïdors i fer servir els diners per pagar
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inversions. La veritat és aquesta i si algú ho dubta, ofereix passar-los la llista de
proveïdors per tal que ajudin a pagar-la. Es pot aprofundir més però la realitat és la que
és.
Per exemple per pagar l’Alberg, manca 136.000 euros no previstos; el cementiri
cinquanta i escaig de mils d’euros; Roca i Coma una setmana abans de Eleccions va
enquitranar de carrers pe import de 82.998 euros; llar d’infants, gràcies a un canvi de
destí de la subvenció del Pla d’obres del Parc de la Muralla per import de 127.000 €,
però a més encara falten 71.000 €, a part dels 305.000 € d’Educació. I podríem
continuar detallant el que consta a l’Estudi. Ha volgut ser concís però aquestes són les
dades
Al dia d’avui o demanem aquests dinars o podem tancar l’Ajuntament i ens anem a
casa. No es pot deure als proveïdors a un any o dos. El primer que s’ha de fer
reconèixer el greu problema de Tresoreria i a partir d’aquí es pot saber perquè hi ha
gent que no cobra: la raó de que no cobrin és que altres han cobrat amb els diners que
estaven destinats.
Repeteix que podria entrar més en detall però hi ha un Estudi molt gros, molt precís
que repassa fitxa a fitxa, inversió a inversió, diners que falten a cada una d’ella
El Sr. Terrades replica que, per exemple, el canvi de la Biblioteca del Palmàs és una
decisió de política financera. Les vendes previstes si no es volen fer és una canvi de
política. Les coses no previstes s’ha de cercar més finançament
L’alcalde respon que moltes inversions s’han destinat a obres sense finançament com
l’Alberg. Moltes altres no es podien justificar de cap manera en els termes de les
subvencions atorgades i s’ha canviat de destí per tal de no perdre-les. Al voltants de
tres-cents i escaig de milers d’euros que s’ha cuidat de picar porta a porta a cada
Departament per no perdre ni un cèntim de les subvencions . Encara està per veure la
suma total de diners que hem pogut salvar.
El Sr. Traver intervé per dir que amb tot això qui acabarà pagant els plats trencats són
els veïns de Sant Joan de les Abadesses que patirà la manca de desenvolupament de
molts projectes.
Entre el 2003-2007 es pagaven 500 MPTA (3 M€) en préstecs. Ara pagarem 1.000
MPTA (6 M€)
Ara demanem 1,5 M€ en nou préstec i a més una pòlissa de crèdit de 600.000 € .
Aquesta actuació no soluciona problemes de futur perquè l’Ajuntament genera més
despeses que ingressos, i hauria de ser al revés. No es garanteix que els proveïdors
futurs puguin cobrar.
La proposta del seu grup és fer servir la figura de la hipoteca per fer inversions i deixar
la pòlissa de crèdit lliure per tal que els proveïdors cobrin quan toca.
Tot i que la responsabilitat és d’ERC que no van fer les coses ben fetes, no poden votar
a favor perquè no soluciona problemes de futur.
La política de demanar subvencions està molt bé però alhora s’ha de reduir despeses
per tal que no acabin pagant els ciutadans.
L’alcalde contesta que reduir despeses és fonamental però no es pot fer quan les
actuacions són per atendre necessitats bàsiques i sovint urgents: sap greu quan els
veïns reclamen actuacions no se’ls pot atendre per falta de fons (faroles espatllades,
forats a la via pública...). Aquesta impotència és el que sap greu per manca de fons.
Pel que fa la hipoteca, en principi pot suposar un increment de despeses però s’ha
d’estudiar en cada cas per tal d’evitar la càrrega financera dels préstecs personals.
El Sr. Traver discrepa pel que fa les despeses d’hipoteca que permetrien lliurar la
pòlissa de crèdit. Pronostica que a la fi de la legislatura encara tindrem la pòlissa de
600.000 €.
L’alcalde comenta que la pòlissa és per fer front al període de temps que hi ha entre
l’execució de l’actuació i l’arribada de la subvenció.
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El Sr. Terrades esmenta que l’11% del total del crèdit es pot recuperar via
actualitzacions que no està contemplat. El que aquí està passant només és per
decisions de finançament.
El Sr. Traver recorda que ERC ha reconegut que l’any 2006 es va tancar amb dèficit de
76.000 €. Això és un mal endèmic que s’ha d’estudiar amb molta cura perquè és molt
important.
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb els 6 vots favorables del PSC, els 3 vots
en contra d’ERC, i les 2 abstencions de CIU.
4. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PER SUPLEMENT I CONCESSIÓ DE CRÈDIT
EXTRAORDINARI
DEL
PRESSUPOST
DE
L’AJUNTAMENT,
FINANÇADA
MITJANÇANT OPERACIÓ DE CRÈDIT.
Vist l'expedient tramitat a l'efecte, i també l'informe de la Secretaria-Intervenció,
conjuntament amb el dictamen de la Comissió Informativa, es proposa al plenari
l'adopció dels acords següents:
Primer. Aprovar l'expedient de suplement i concessió de crèdit extraordinari en el
Pressupost General d’aquest ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2007, i
que es finança mitjançant una operació de crèdit, en la forma i el contingut que es
detalla en l'annex d'aquesta proposta, de la qual forma part integrant.
Segon. Reconèixer extrajudicialment els compromisos i obligacions de despeses ja
adquirits amb anterioritat a aquesta regularització, els quals també queden detallats en
l’annex d’aquesta proposta, per tal no provocar major perjudici econòmic als
professionals, industrials i comercials que han prestat diferents serveis a aquest
ajuntament.
Tercer. Exposar el present expedient al públic durant quinze dies hàbils, mitjançant
anuncis en el BOP i tauler d' anuncis d'aquest ajuntament, amb l'objecte d'escoltar
reclamacions i suggeriments.
Quart. Considerar-lo aprovat definitivament sense necessitat d' adoptar un nou acord
en el supòsit que durant el període d' exposició pública no es formulin reclamacions,
circumstància que quedarà acreditada degudament a l'expedient amb certificat de
Secretaria.
Cinquè. Trametre còpia de l'acord i de l'expedient, en el seu moment, a l’Administració
de l'Estat (Servei de Coordinació amb les Hisendes Territorials) i, també‚ als Serveis
Territorials del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, a l'efecte
legal oportú.
Sisè. L’execució d’aquest expedient queda supedita a l’autorització prèvia i necessària
per poder formalitzar el préstec que la finança, i que preceptivament ha d’emetre la
Direcció General de Política Financera i d’Assegurances de la Generalitat de
Catalunya, per quan aquest Ajuntament es troba subjecte a un pla de sanejament.
***
ANNEX. Relació de compromisos i obligacions de despeses contrets amb
anterioritat al present mes de novembre de 2007, i que queden reconeguts
pel ple per acord de 30 de novembre de 2007, per haver-se realitzat la
despesa sense disposar de crèdit adient o per no tenir el finançament
consolidat o autoritzat d’acord amb la normativa vigent, i que cal imputar
dins del present exercici econòmic:
Data

Número
Factura

CIF / NIF

Concepte

Aplicació
Pressupostària

Import
Parcial

Total
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2007.7.45.6220007

38.952,49

2007.7.45.6220007
2007.7.45.6220007

42.053,56
14.107,06

30/04/07 924

B-17082959 COMERCIAL PIRENE, S.L.

2007.7.45.6220007

10.229,59

15/05/07 7034

B-17722034 FUSTERIA PERE DORCA

2007.7.45.6220007

13.137,14

FUSTERIA PERE DORCA

2007.7.45.6220007

18.093,00

Suma
17/04/07 2007-26

136.572,84
2007.7.44.6220606

18.203,64

2007.7.44.6220606
2007.7.44.6220606

2.625,43
13.880,18

2007.7.44.6220606

15.440,93

Suma

Cementiri

B-17530726 COYMA, Obres addicionals
cementeri
CECAM, Estudi tècnic cementeri
Redacció projecte AATT
Direcció obres i desp. geot.

50.150,18
B-17295429 ROCA I COMA,S.L.

2007.7.44.6110607

13.885,20

ROCA I COMA, SL

2007.7.44.6110607

69.113,56

Excés honoraris Coromina del Bac

2007.7.12.6270007

42.068,00

Honoraris llar infantil

2007.8.42.6010107

40.672,43

Suma

Urbanització
Coromina
del Bac

02/07/07 2007-89

Alberg

06/04/06 A-60172 B-17701152 SANTEL LLAUNERS SL, excés
obres alberg joventut..
SANTEL LLAUNERS SL,
diferències sobre pagaments.
Honoraris

82.998,76

Suma

42.068,00
2007.8.42.6010107

7.143,29

Mobiliari llar infantil

2007.8.42.6010107

21.110,78

Varis

2007.8.42.6010107

2.900,00

Suma

Llar
infants

Obres seguretat i salut llar infantil

71.826,50

TOTALS GENERALS

383.616,28

Relació de les diferents modificacions i els finançaments necessaris per tal
de regularitzar la situació financera de l’ajuntament fins al present mes de
novembre de 2007:

CONCEPTE

Préstec
per
Préstec
romanent
per
despeses inversions
generals

Subvencions anys anteriors que finançaven inversions i que no s'han cobrat, s/ detall

105.804,96

Subvencions anys anteriors que no finançaven inversions i que no s'han cobrat, s/ detall 77.691,56
Dèficit romanent de tresoreria a 31-12-2006 per despeses generals segons liquidació

72.263,03

Diferències entre les dues pòlisses de tresoreria subscrites amb anterioritat al 31-122006,
que es van renovant anualment per incapacitat financera de devolució de les mateixes i
que
cal entendre formalitzades per a finançar recursos corrents o d'inversions anteriors, i els
imports abans detallats (150.253,03+300.000,00) - (105.804,96+77.691,56+72.263,03)
Part proporcional imputable a inversió.
Correcció en romanent de tresoreria a 31-12-2006 per regularització inversions s/detall

44.539,00
140.248,31

Correcció en romanent de tresoreria a 31-12-2006 com a previsió incobrables, any 2000

0,00

Correcció en romanent de tresoreria a 31-12-2006 com a previsió incobrables, any 2002

0,00

Correcció en romanent de tresoreria a 31-12-2006 com a previsió incobrables, any 2003

0,00

Correcció en romanent de tresoreria a 31-12-2006 com a previsió incobrables, any 2004

0,00

Correcció en romanent de tresoreria a 31-12-2006 com a previsió incobrables, any 2005

0,00

Correcció en romanent de tresoreria a 31-12-2006 com a previsió incobrables, any 2006

0,00

A
finançar
amb
pòlissa
crèdit
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Vial connexió can Crehuet

0,00

5.535,15

115,91

16.642,05

Tractament Centre Històric

79.815,58

0,00

Biblioteca el Palmàs

87.504,49

0,00

El Palmàs 2a Fase desglossat 1r

Transformació viària Ramon d'Urg

0,00 277.372,48

Cementiri Municipal (excés d'obres, estudis i honoraris tècnics no previstos)

50.150,18

85.749,82

El Palmàs Casal Cívic

40.346,88

0,00

0,00

33.333,33

Sant Joan futur
Arranjament clavegueram c/ ferrocarril
Excés obres Alberg Joventut
Honoraris tècnics
Instal·lació gas escola Mestre Andreu
Toralles
Palau Abadia 2a Fase, en excés
Alberg Joventut 3a Fase
Llar d'infants municipal
Zona esportiva

0,00

22.000,00

38.952,49

4.975,00

145.385,26

0,00

21.800,34

0,00

134.522,16

0,00

39.036,40

0,00

210.661,68

0,00

33.508,28 432.064,00
118.719,32

0,00

Arranjament terra pavelló municipal esports

49.910,01

0,00

Asfaltat diferents carrers de la Vila

82.998,76

0,00

Adequació espai públic vianants Ctra. de Camprodon

63.030,02

Vorera urbanització Coromina del Bac

10.089,99

0,00

149.954,59 1.497.140,02 877.671,83

***
L’alcalde explica la proposta
Es tracta de demanar els dos crèdits ja esmentats per poder incloure les factures dels
proveïdors que no s’han pogut incloure perquè no hi cabien a cap partida del
pressupost de 2007. Es fa el reconeixement de les factures dels proveïdors.
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb els 8 vots favorables del PSC i CIU, i
els 3 vots en contra d’ERC.
5.DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA SEGÜENTS: DEL 191 AL 217 DEL
2007
Es dona compte al Ple dels acords dels Decret d’Alcaldia núm. 191 fins el 217.
El Ple en queda assabentat
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 18 de
setembre de 2007 fins el 13 de novembre de 2007.
El Ple en queda assabentat
7. RATIFICAR EL NOMENAMENT DE L’ALCALDE COM A RESPONSABLE DEL
PROJECTE DE LA LLEI DE BARRIS
Es proposa ratificar l‘acord de la Junta de Govern Local de 12 de novembre de 2007 de
nomenament de l’alcalde com a responsable de la Llei de Barris.
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L’alcalde explica la proposta
La proposta s’aprova per unanimitat
8. RATIFICAR SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL SERVEI D’OCUPACIÓ DE
CATALUNYA PER A LA CONTRACTACIÓ DEL DIRECTOR DEL PROGRAMA
OCUPACIONAL DE LA LLEI DE BARRIS
Es proposa ratificar la sol·licitud de subvenció aprovada per Decret d’Alcaldia de 9 de
novembre de 2007 de sol·licitud de subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per a
la contractació del director del programa ocupacional de la Llei de Barris.
L’alcalde explica la proposta.
El primer any només tenim accés a una part de la Carta de Serveis del Departament de
Treball. En anys següents es podran demanar més ajuts.
Es va encarregar un tècnic per fer un estudi proposta per presentar a la convocatòria
de desenvolupament local.
La Sra. Regué comenta que el lloc de treball només hauria de ser a l’Ajuntament.
També fa esment que no s’ha fet concurs públic per contractar l’AODL. Ja fa temps que
el tècnic ha anat a INCASOL.
L’alcalde comenta que, amb la premissa del poc temps que ens han donat, s’ha hagut
d’encarregar a un tècnic perquè preparés la documentació i presentar-la a la
convocatòria. De moment encara no s’ha signat el conveni. No es tracta d’una
convocatòria pública d’AODL sinó una subvenció exclosa de concurrència. S’ha escollit
aquest tècnic perquè té el perfil adient. El tècnic fa la feina que se li va encarregar i ha
anat a cercar la informació per prepara la documentació de la convocatòria, és a dir, a
fer la feina.
La Sra. Regué comenta que només feia esment a la falta de transparència en la
selecció, pel que fa la feina que faci, ja es veurà.
L’alcalde explica que a la reunió fet al Departament de Treball es va deixar molt clar
que no era una convocatòria de lliura concurrència. Es tracta d’un tècnic de confiança
de l’equip de govern (com al seu dia va ser el Sr. Jaume Forment per l’anterior equip)
que ha fet el que li ha encarregat.
El Sr. Traver comenta que pel que fa la persona no tenen res a dir. S’abstindran perquè
tot i que ens donen el 80% del cost, encara no està lligat el finançament del 50% de la
Llei de Barris.
L’alcalde es mostra conforme amb el problema que tindrem per finançar el 50% de la
Llei de Barris. Comptarem amb el Pla d’obres i cercarem totes les subvencions que
pugem.
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb els 6 vots favorables del PSC, els 3 vots
en contra d’ERC, i 2 abstencions de CIU.
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9. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI MARC AMB EL DEPARTAMENT DE
JUSTÍCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Atès que aquest conveni ja es va aprovar en una Ple anterior, es deixa la proposta
sobre la taula per unanimitat
10. APROVACIÓ DE LA RENOVACIÓ DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DEL
TERME MUNICIPAL AMB CAMPRODON
Atesa la necessitat de l'Ajuntament de Camprodon de dur a terme la delimitació del seu
terme municipal.
Atès el que estableix l’art. 27.1 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim
local de Catalunya, el qual determina que el Govern de la Generalitat de Catalunya ha
d’impulsar l’elaboració del mapa municipal i comarcal de Catalunya, documents
cartogràfics que determinen els límits territorials dels termes municipals i de les
demarcacions comarcals i que s’han d’ajustar al que resulti dels expedients de
delimitació i d’atermenament entre els diferents municipis limítrofs.
Vist l’acord de Ple de data 26-3-2004 de constitució de Comissió de Delimitació i en
atenció al canvi dels membres del Ple de l’Ajuntament
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Renovar la composició de la Comissió que ha de representar aquest Ajuntament en
les operacions de delimitació del terme municipal de Camprodon, formada per :
Il·lm. Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde president o regidor/a a qui delegui
Sra. Anna Ruano i Romero, o regidor/a a qui delegui
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, o regidor/a a qui delegui
Sr. Ramon Soler i Plana, arquitecte tècnic municipal
Sra. Raquel Costa Iglesias, secretària o funcionàri/a a qui delegui
2. Facultar a l´alcalde president, Sr. Ramon Roqué i Riu perquè dugui a terme les
actuacions necessàries en relació a aquests acords
3. Comunicar-ho a l'Ajuntament de la Camprodon i al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya per a la seva deguda constància
La proposta s’aprova per unanimitat
11. RATIFICAR NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS MUNICIPALS A DIFERENTS
ORGANISMES
Es proposa ratificar els nomenaments de representants següents:
A l’ADF Taga Milany: Sra. Anna Ruano i Romero
A l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil: Sra. Anna Ruano i Romero
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb els 9 vots a favor dels grups del PSC i
d’ERC i les 2 abstencions de CIU.
12. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI VIES
VERDES DE GIRONA
Atès que l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses és membre del Consorci Vies
Verdes del Girona;
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Vista la modificació dels Estatuts del Consorci que fa referència a facilitar la possibilitat
d’incorporació de nous membres, celebració de sessions dels òrgans de representació i
la idoneïtat de compensar els vots dels seus representats mantenint la proporcionalitat
d’acord a l’aportació econòmica dels membres;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar les modificacions dels Estatuts del Consorci Vies Verdes de Girona en tots
els seus termes
2. Encarregar al Consorci la tramitació de l’expedient de modificació fins a la seva
aprovació definitiva, i facultar el seu president tant àmpliament com en Dret sigui
necessari per a la seva execució.
3. Comunicar-ho al Consorci per a la seva deguda constància
L’alcalde explica la proposta.
La proposta s’aprova per unanimitat
13. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL MIEM DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES
Vist que el Ple d’1 de desembre de 2006 va aprovar el MIEM de Sant Joan de les
Abadesses elaborat per l’empres adjudicatària Sport Assistence i Management;
Vist l’escrit del Consell Català de l’Esport consistent en l’informe de seguiment del
MIEM que detecta un seguit de mancances a MIEM elaborat;
Atès que l’anterior document de MIEM es basava en actuacions a llarg termini per a la
nova implantació d’una zona únic esportiva i no preveia les necessitats, a curt termini,
de rehabilitació de les instal·lacions existents actualment al poble,
Atès que les actuacions sobre les diferents instal·lacions esportives permetrà la
pràctica de l’esport mentre no es doti al poble, a través del nou POUM, d’una zona
esportiva a més llarg termini;
Vist que el MIEM s’emmarca dins del desplegament del PIEC com a figura de
planificació municipal d’equipaments esportius;
Vist l’englobament de les instal·lacions esportives del MIEM de Sant Joan de les
Abadesses dins cada xarxa d’equipaments esportius (xarxa bàsica: camp poliesportiu i
pavelló poliesportiu i xarxa complementària: piscina recreativa i pista de tennis)
Vist que cal completar el MIEM amb les previsions d’inversions necessàries d’acord a
les prioritats i etapes que es consideren;
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la versió definitiva del Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius
Municipals de Sant Joan de les Abadesses, MIEM, amb les modificacions introduïdes.
2. Trametre aquest acord juntament amb un exemplar del MIEM modificat al Consell
Català de l'Esport

L’alcalde explica que el MIEM és la plasmació de la voluntat de l’equip de govern. Es
presenta per a la seva inclusió al PIEC. Ara s’ha modificat el que hi havia anteriorment
perquè estava malament, segons la Direcció General d’Esports, i a més s’ha enllestit
amb les aportacions del nou equip de govern.
El Sr. Àlvarez esmenta que a la Comissió Informativa no es tenia la informació. Fins
dimecres o dijous no es va tenir.
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En definitiva s’ha fet un canvi de MIEM. L’anterior equip apostava per una zona
esportiva amb equipaments de primera línia.
Volien incloure al PIEC les noves instal·lacions de Sant Joan de les Abadesses que
s’executaven en dues fases què costaven 2.228.000 EUROS a la primera fase: camp
de futbol nou, pistes tennis, centre d’aigua o piscina coberta, circuit exterior, fins i tot
pista de monopatí.
Ara es gasten més i arreglen les instal·lacions existents que costaran 2,5M€, per fer-hi
pedaços. Això no és racional.
A més l’anterior redacció del MIEM es va fer amb la participació de les entitats
esportives i ara no s’ha fet. Ni tant sols s’ha demanat la seva opinió.
En definitiva Sap greu que no es faci la nova zona esportiva
L’alcalde aclareix que l’actual equip no renuncia a una zona esportiva concentrada en
un àmbit. Però no la prioritza.
Les inversions previstes s’han fet aplicant-hi els mòduls del PIEC. Però tal i com està
l’economia només es podran fer petites actuacions de manteniment mínim pel
funcionament de les instal·lacions. Ara per ara la piscina no es podria obrir l’estiu que
ve si no es repara. I al pavelló entra tanta aigua que no es pot fer servir.
Ha de dir que el projecte previst no tenia en compte moltes obres com el soterrament
de la línia que val 400.000 euros. Li agradaria veure si el projecte era viable i els seus
costos eren realment els que s’havien dit. Però no se sabrà perquè no es farà.
L’anterior MIEM no preveia despeses vàries necessàries. I això sense tenir en compte
les despeses de funcionament que suposarien les noves instal·lacions, que hem
contrastat amb altra equipament similars que tenen pèrdues de 15.000 euros /mes.
La decisió de fer el canvi de MIEM no és fruit del caprici de l’actual equip. És una
decisió contrastada, premeditada, pensada, analitzada, consultada i finalment decidida.
Les instal·lacions són les que tenim i s’ha de fer actuacions molt necessàries d’acord a
les nostres necessitats.
No és cert que renunciem a fer una nova esportiva, però serà amb un horitzó més
llunyà.
A més la Zona Esportiva no podia venir finançada pel PIEC i la PQ0 (piscina coberta)
no es podia fer.
Aquest és l’anàlisi que ha hagut de fer per prendre la decisió
El Sr. Àlvarez recorda que la urbanització estava prevista i la gestió l’assumia una
empresa especialitzada pel seu compte i risc. Pel que fa la piscina, és cert que no
estava inclosa al PIEC però hi havia el compromís d’incorporar-la pel 2008.
L’alcalde replica, per exemple, que en el cas de Tossa de Mar la empresa adjudicatària
responsable va plegar al cap de sis mesos perquè tenia pèrdues. Al nostre cas la
empresa no te cap compromís, amés de no posar-hi ni un cèntim, i segurament al
primer mes hauria sortit corrents.
El Sr. Traver esmenta que l’anterior equip no els va demanar opinió sobre la zona
esportiva. A l’empresa se li pagaven les obres i els veïns havien de pagar 37€, a més
de vendre el patrimoni com a sistema de finançament.
Tampoc està d’acord amb el PSC perquè s’estan manant obligacions quan no es podrà
fer res amb el pressupost que tenim. S’ha de tenir clar que es vol fer i en quin termini.
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L’alcalde diu que si no trobem el 100% serà difícil fer les obres. Però si no es fan les
obres de reparació de la piscina, aquest estiu no podrem obrir. Hi ha mínims que s’han
de fer.
El Sr. Àlvarez replica el regidor de CIU dient que al seu dia se’ls va convocar a
reunions sobre la zona esportiva i ells no van assistir-hi.

La proposta s’aprova per majoria absoluta amb els 6 vots favorables del PSC, els 3 vots
en contra d’ERC, i les 2 abstencions de CIU.
14. RATIFICACIÓ DE SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS
Es proposa la ratificació del Decret d’Alcaldia de 30-10-2007 de sol·licitud de subvenció
a la Diputació de Girona, exclosa de concurrència competitiva, per obres de reforma a
l’antic escorxador.
L’alcalde explica la proposta
La proposta s’aprova per majoria absoluta dels 6 regidors del PSC amb les 3
abstencions d’ERC i les 3 abstencions CIU.
15. MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
Les mocions següents ha sigut presentades pels regidors del grup municipal d’ERC i
venen signades per la Sra. Elisabet Regué i Pujol,Sr. Jordi Terrades i Burniol i Sr. Joan
Àlvarez i Pujol:
15.1. MOCIÓ DEL GRUP D’ERC, SOBRE LA XARXA FERROVIÀRIA
“...”
MOCIÓ SOBRE LA XARXA FERROVIÀRIA
La tallada de circulació dels trens de RODALIES RENFE i de FGC, produïda des del dia
20 d’octubre i per un termini de temps imprevisible, com a conseqüència de les últimes
greus incidències en les obres d’accés del tren d’alta velocitat a Barcelona, és causa de
gravíssimes molèsties a centenars de milers de ciutadans i ciutadanes, en els seus
desplaçaments i està causant gravíssims danys econòmics, socials i ambientals a
Catalunya, alhora que posa de manifest la imprevisió, manca de control, de qualitat
tècnica i de direcció política amb que s’han estat portant a terme les obres d’arribada
del Tren d’Alta Velocitat i ha provocat la justificada indignació de la ciutadania catalana
i alhora pot desacreditar el transport públic i les mateixes institucions polítiques en
general.
A tota això s’hi uneix el fet que el conjunt de línies ferroviàries de rodalies i de mitjana
distància de RENFE, els denominats regionals, estan en un pèssim estat, amb serveis
molt reduïts i amb un material rodant obsolet, no sols a Barcelona sinó a la resta
d’aglomeracions urbanes de Catalunya.
Aquestes situacions posen en evidència un seguit de qüestions:
1a El dèficit d’inversions públiques acumulat durant aquests darrers vint-i-cinc anys
sota governs espanyols de tot caire, ha contribuït a que el transport pública a Catalunya
sigui especialment vulnerable i és en bona part per això que els incidents que s’han
produït darrerament al nostre país adquireix dimensions gairebé catastròfiques i un
abast indiscriminat.
2a Malgrat els esforços del Govern català per tal d’intentar reconduir la situació i
minimitzar les conseqüències dels incidents, el fet que sigui l’Estat qui pren les
decisions i gestioni les competències ha impedit l’aplicació efectiva de les mesures
correctores proposades des de Catalunya.
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3a El govern espanyol no ha gestionat amb eficàcia i previsió les inversions vinculades
a la implantació del Tren d’Alta Velocitat.
4a La ciutadania espera que algú qualificat assumeixi responsabilitats, doni les
explicacions que calen sobre les causes, prengui decisions enèrgiques per tal de
minimitzar els perjudicis, adopti les previsions adients i informi sobre els terminis
definitius.
Per tots aquests motius, proposem al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Donar suport a les actuacions que està portant a terme el Govern de la Generalitat
per tal d’atendre als usuaris de rodalies RENFE i dels FGC mentre duri la suspensió del
servei causada per les incidències de les obres d’arribada del Tren d’Alta Velocitat a
Barcelona, així com per accelerar els treballs necessaris per garantir la represa dels
serveis amb condicions de seguretat i de continuïtat en el més aviat possible, i, en fi,
per reclamar les responsabilitats patrimonials i el rescabalament de tots els danys i
perjudicis produïts.
2. Exigir que des del ministeri de Foment es prenguin urgentment les mesures
necessàries, amb caràcter d’autèntica emergència, per tal de reconduir la situació i de
oferir la informació i el calendari amb les previsions correctores pertinents.
3. Demanar al president del govern d’Espanya que es depurin les responsabilitats
tècniques i polítiques, tant dels responsables del Ministerio de Fomento, com les
operadores ADIF i RENFE i les empreses contractistes de les obres, començant per la
destitució de la Ministra de Foment, com a principal responsable polític.
4. Adherir-se a la manifestació convocada per la "Plataforma pel Dret de Decidir" el
proper 1 de desembre a Barcelona per exigir més inversions en infraestructures a
Catalunya i reclamar el dret a decidir sobre les mateixes.
“...”
La Sra. Regué explica la proposta: es tracta de que la ciutadania fer palès el malestar
de la societat civil. Estem cansats de que les coses es facin de qualsevol manera. La
ciutadania s’ha vista en situacions moltes vegades desesperades.
El Sr. Traver diu que hi donaran suport. Vol comentar que el govern català no ha actuat
unànimement. Si ho hagués fet podrien haver reprovat la Ministra.
La proposta s’aprova per unanimitat
15.2. MOCIÓ DEL GRUP D’ERC, SOBRE L’ACTUALITZACIÓ DELS DIFERENTS
APARTATS DEL WEB DE L’AJUNTAMENT
“...”
Atès que els webs municipals són un aparador excel·lent per a la imatge, la identitat i la
informació de cada població.
Atès que l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses disposa d’un espai web
(www.santjoandelesabadesses.cat) a través de la qual es dona informació als vilatans
sobre aspectes tan diferents com informació turística, àmbit associatiu, comerç,
indústria i altres serveis, agenda i sobre el propi Ajuntament. A més, el web municipal
va ser el primer de la comarca que al juliol de l’any 2000 donava tots aquests serveis
d’informació i transparència, i un dels primers de Girona.
Atès que la plana web de Sant Joan de les Abadesses, va ser nominada com una de les
10 millors de tota la demarcació de Girona, en un estudi fet per la Universitat Pompeu
Fabra, l’any 2005 i que a més fou destacada com una de les més singulars pel disseny,
continguts i transparència en el ventall del nostres municipis i en el marc de Catalunya.
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Atès que aquesta és una font d’informació important pels vilatans, i tota aquella gent
interessada en el nostre poble. I que per a molta gent és l’única via d’informació que té
sobre el funcionament i decisions dels òrgans de l’Ajuntament, ja que es podien
consultar la informació dels plens, juntes de govern...
Atès que des del canvi de legislatura, amb l’entrada del nou equip de govern, no s’ha
procedit a l’actualització en molts dels seus apartats, evidenciant-se una manca
d’informació i transparència cap als santjoanins.
Per tots aquests motius, proposem al Ple l’adopció dels acords següents:
ACORDS
Primer.- Actualitzar tots i cadascun dels apartats del web de l’Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses, per evitar el desfasament de la informació d’aquests darrers 6
mesos.
Segon.- Afegir i mantenir al corrent totes les actes dels Plens i les actes de la Junta de
Govern en l’apartat corresponent del web per tal que es vulgui ser transparent amb
totes les decisions que pren l’ajuntament

“...”

El Sr. Àlvarez explica la proposta
L’alcalde esmenta que del 2003 al 2006 la web municipal ja tenia temporades
d’abandonament. El responsable no l’actualitzava perquè no cobrava. Estava decebut i
preferia no continuar fent la tasca.
Amb aquesta situació des del mes d’agost s’ha treballat per tal d’impulsar una nova
pàgina amb la Fundació Televall. Es tracta d’un gestor de continguts que permetrà
l’actualització des de l’Ajuntament i que aviat estarà enllestit: esperen començar l’any
amb la nova pàgina.
El que ha de quedar clar és que l’equip de govern hi ha treballat des del primer dia. És
una moció molt desfasada. Que si haguessin demanat els hauria explicat.
Hi ha alguna afirmació poc encertada a la moció però estan d’acord en conjunt.
És per això que s’abstindran.
El Sr. Traver comenta que ells també s’abstindran perquè amb l’anterior legislatura la
web ja anava molt malament.
La moció s’aprova per majoria simple dels 3 vots d’ERC, cap vot en contra, i les 9
abstencions dels grups del PSC i CIU.
15.3. MOCIÓ DEL GRUP D’ERC, PROPOSTA DE CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ DE
TREBALL PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES A LA SUBVENCIÓ DEL PLA
ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, 2008-2012
“...”
En data 10 de novembre de 2007 s’ha obert la convocatòria del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC) 2008-2012 i que finalitza el dia 27 de desembre de
2007.
Atès que aquest Pla té un paper important en el finançament d’inversions en obres i
serveis, que ha d’ajudar al reequilibri territorial i a cobrir les necessitats de municipis
com Sant Joan de les Abadesses.
Atès a la importància que representa el PUOSC i que per primer cop l’actual
convocatòria amplia la durada del Pla per un període total de cinc anys, 2008-2012. A
més, l’augment de recursos és substancial, amb un increment del 43% de dotació i
arribant a més de 600 milions d’euros.
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Atès que la convocatòria d’aquesta subvenció va més enllà de la temporalitat de
renovació dels governs municipals, i que per tant la sol·licitud que es presenti a la
convocatòria actual afectarà al proper equip de govern municipal més enllà del 2011 i
que caldrà ser curosos en les propostes d’inversió.
Per tots aquests motius, proposem al Ple l’adopció dels acords següents:
ACORDS
Primer.- Crear un comissió de treball per a la presentació de projectes a la subvenció
del PUOSC 2008-2012, formada pels diferents grups municipals amb representació a
l’Ajuntament.
Segon.- Les funcions d’aquesta comissió seran les de col·laborar en la presentació de
projectes a presentar en la present convocatòria del PUOSC i vetllar per l’adequació de
les actuacions a les necessitats del municipi.
“...”
La Sra. Regué explica que la proposta pretén que els projectes a presentar al PUOSC
estiguin consensuats per tots els grups i tots anessin a una treballant conjuntament.
L’alcalde comenta que l’equip de govern ja fa mesos que treballa. La moció arriba tard.
I recorda que fa quatre anys al seu grup ningú li va demanar participar en la proposta
de projectes a presentar al PUOSC.
La Sra. Regué diu que és veritat que arriba tard però és perquè l’equip de govern no ha
ofert als altres grups de participar-hi.
L’alcalde replica que ERC tampoc no va demanar-ho quan governava
La proposta s’aprova per unanimitat
15.4. MOCIÓ DEL GRUP D’ERC, SOBRE LA RENOVACIÓ I ACTIVACIÓ DE LA
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LA LLEI DE BARRIS
“...”
Atès que l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ha rebut una subvenció per a
millorar el barri de la Vila Vella en la quarta convocatòria dels ajuts de la Llei de Barris
de la Generalitat de Catalunya.
Atès que en data 26 de gener de 2007, es va crear una comissió de seguiment de la
Llei de Barris, formada per l'alcalde de Sant Joan de les Abadesses; un regidor de cada
grup municipal, dos representants de l'Associació de Veïns de la Vila Vella, l'arquitecte,
l'arquitecte tècnic i la secretaria-interventora de l'Ajuntament, amb la finalitat de
presentar la Vila Vella a la Llei de Barris.
Atès que aquell acord es va adoptar amb la finalitat de treballar amb consens polític i
social sobre els objectius del projecte; estudiar i ajudar a elaborar la proposta tècnica i
la viabilitat per presentar la Vila Vella de Sant Joan de les Abadesses, en la
convocatòria pública de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes
i viles que requereixen una atenció especial. Exercint les funcions d'òrgan consultiu i de
seguiment de les actuacions que es proposin, i articulant-se com a òrgan futur de
seguiment del projecte.
Atès la importància i repercussió d’aquest projecte en el nostre municipi.
Atès que aquesta comissió no s’ha renovat, ni activat en aquesta nova legislatura,
moment en el qual s’ha de desenvolupar tot aquest projecte.
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Per tots aquests motius, proposem al Ple l’adopció dels acords següents:
ACORDS
Primer.- Renovar la comissió de seguiment de la Llei de Barris.
Segon.- Activar les funcions d’aquesta comissió per a què es pugui treballar amb el
consens polític i social sobre els objectius del projecte.
“...”
L’alcalde confirma que s’ha de renovar i que es podrà fer en un proper Ple.
La Sr. Regué agraeix que s’aprovi i espera poder treballar-hi
La proposta s’aprova per unanimitat
Seguidament, en tractar-se d’un Ple ordinari, s’introdueix el punt de precs i preguntes
que per error material no es va fer constar a l’ordre del dia de la convocatòria.
16. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Costa comenta les queixes pel mal estat de conservació del cementiri (està brut)
i demana que per l’any que ve es pugui millorar.
A part demana si fora possible que algú de l’Ajuntament pogués ajudar els veïns amb
problemes per accedir als nínxols més elevats. Abans no s’ha fet mai, ho comenta per
tenir-ho en compte.
Afegeix que al tanatori fa fred on la gent vetlla i on hi ha els difunts hi ha una estufa.
Per acabar demana explicacions pel rumor d’una factura d’advocat de 25.000 euros.
L’alcalde explica que el rumor de la factura és cert. És l’advocat de l’Ajuntament que
ens porta el contenciós de les contribucions especials del c. Ramon d’Urg i que va ser
contractat per l’anterior consistori.
Al tanatori hi havia un problema d’enllumenat que feia saltar els automàtics. S’ha
arreglat i s’ha comprat una estufa.
Al cementiri h ha brutícia perquè s’ha fet obres que estaven aturades. L’empresa no
cobrava i no acabava les obres. Per això es va fer anar la Brigada 15 dies abans de Tot
Sants per fer les reparacions més necessàries. El personal de la Brigada també va
ajudar la gent que hi anava per endreçar abans del dia de Tot Sants, però no pas el
mateix dia de Tot Sants.
El Sr. Àlvarez demana com està el tema Vila Icària.
L’alcalde respon que no s’ha fet cap més reunió del grup de treball. Ple que fa el
concurs per adjudicar els habitatges, el porta la mateixa Fundació. Les obres quasi
estan acabades i es poden inaugurar a finals d’enguany o inici de l’any nou .
El Sr. Tràver demana pel finançament dels projectes del PUOSC. Si hi ha marge
d’endeutament per assumir la part no finançada pel Pla Únic.
L’alcalde respon que contem amb el PUOSC més la Llei de Barris per fer les
actuacions. No tenim gaire marge d’endeutament per la qual cosa no podrem fer les
obres si no van molt ben finançades. Un cop passat el 2009 tindrem una mica més de
marge. Per això s’ha demanat el préstec amb dos anys de carència
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió a les
22:45 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.
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