AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 20
DE DESEMBRE DE 2007
Identificació de la sessió:
Legislatura: 2007/2011
Sessió número 7
Caràcter: extraordinari
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora d’inici: 19:00
Hora d’acabament: 20:05
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 extraordinària del Ple de l’Ajuntament
per tractar el punt inclosos al següent:

Ordre del Dia
Únic. Aprovació de la inclusió de les propostes a presentar per l’Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012.
Desenvolupament de la sessió:
L’alcalde president declara oberta la sessió i es tracta el punt inclòs a l’ordre del dia de
la convocatòria:
ÚNIC. APROVACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE LES PROPOSTES A PRESENTAR PER
L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES AL PLA ÚNIC D’OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA 2008-2012.
Vist el Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012;
Atès que l’Ajuntament considera com a actuacions prioritàries i segons les anualitats
següents:
Ordre
1
2

Actuació
Coromina del Bac, Urb. 3a Fase
Parc de la Muralla

Pressupost
841.713,99
253.950,59

Anualitat
2009
2008
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3

4
5

6
7
8

Tractament del Centre Històric. Millora de la
vialitat i l’espai públic. FASE C.
Carrers de la Vila Vella
El Palmàs- Casal Social
Condicionament i acabat de l’edifici del Palau de
l’Abadia per a Centre d’informació i Promoció
Turística
Construcció d’un nou dipòsit d’aigua
Millores a les instal·lacions de la piscina i les
pistes de tennis
Instal·lació de gespa artificial al Camp de futbol

939.034,15

2010

789.931,97
999.769,04

2009
2010

368.870,88
243.701,84

2008
2008

627.008,78

2008

Atès que l’Ajuntament té previst la realització de les actuacions esmentades en el seu
programa d’inversions;
Atès que aquestes obres són competència municipal d’acord amb allò que disposa
l’article 67 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i especialment aquelles
que són de caràcter mínim i obligatòries incloses a l’apartat a).
Vist el capítol II del títol I del Decret de convocatòria, referent a la presentació de
sol·licituds,
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1. Aprovar la documentació tècnica i les propostes d’inclusió de les obres enumerades
a la part expositiva d’aquest acord.
2. Adquirir el compromís d’incloure les actuacions esmentades a la programació
d’inversions de la Corporació.
3. Sol·licitar la inclusió de cada obra a l’anualitat corresponent, així com la seva
priorització en el conjunt d’obres municipals, segons detall que consta a la part
expositiva d’aquest acord.
4. Trametre la sol·licitud d’acord amb l’article 6 del Decret 245/2007, de 6 de novembre,
de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya.
5. Facultar el/la secretari/a, tan àmpliament com sigui necessari, per a la signatura i
tramitació, que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
6. Facultar l’alcalde per a l’adopció de les resolucions que siguin necessàries per a
l’efectivitat d’aquest acord

L’alcalde explica que a petició del grup d’ERC es tractarà cada proposta d’actuació per
separat per tal que es puguin votar per separat.
Abans de tot vol fer esment que es presenta una selecció de projecte molt importants.
Sap greu que s’hagin hagut de deixar molts d’altres. També s’ha de dir que molts
projectes van lligats amb la Llei de Barris per tal minimitzar l’impacte econòmic de les
inversions.
El primer projecte: urbanització de la Coromina del Bac, 3a. Fase.
Es fonamenta en la possible futura construcció d’una escola per part del Departament
d’Ensenyament. Ens toca urbanitzar per tal de tenir a punt els terrenys.
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L’Escola de secundària no compleix les condicions exigides. La d’educació infantil
tampoc compleix i es preveu la massificació en breu. Per tal de preveure aquest
problema.
Sra. Regué dona les gràcies per poder votar separadament els projectes que els
permetrà poder votar a favor d’alguns i no donar un no rotund a tots en conjunt.
De les propostes del seu grup al PUOSC no se n’ha inclòs cap:
- Obres d’electrificació de carrers: Manigosta, Sant Isidre Ramon de la Bisbal i
tirant paral·lels als camí ral on la xarxa és molt deficitària.
- També la xarxa d’aigua té mancances
- Arreglar els ferms del carrers i zones adjacents
- Arranjament d’Horts del Mirador
- I sobretot els projectes aprovats l’anterior legislatura per tots els grups: Pl.
Darrera Benzinera que s’ha obviat.
- La coberta de Toralles tampoc s’ha inclòs.
Pel que fa la inversió, en tres anys l’aportació municipal serà de 230 milions de les
antigues pessetes en recursos propis. No s’entén gaire si és que l’Ajuntament està tant
malament.
També recordar que el màxim que pot donar el PUOSC és de 1.300.000 EUROS i aquí
s’està demanant gairebé dos milions d’euros. És difícil que ens donin el 100% però no
és possible que ens donin de més.
Per acabar podrien votar a favor si es fes un equipament esportiu tal i com estava
previst. Però no és el cas.
El seu grup sempre havia apostat per fer l’institut a l’Abadessa Emma. I continuaran
apostant.
Per tant no votaran a favor de la proposta
El Sr. Traver no es vol estendre. La situació econòmica és la que és i l’Ajuntament
s’està obligant sense saber com es finançarà.
Donaran suport a la proposta però no deixaran d’estar al cas del tema del finançament.
L’ordre de prioritat ho veuen justificat per fer-hi l’escola.
Però vol “renyar una mica” l’equip de govern per no haver-se explicat abans a la
Comissió Informativa.
L’alcalde respon que el tema és complicat. S’ha treballat des del primer dia però al dia
d’avui no tenim cap escrit de compromís per fer l’escola. Arribat a aquest punt s’ha
hagut d’apostar per demanar-ho al Pla d’obres per tal de deixar constància del
compromís de l’Ajuntament amb la necessitat de tenir-hi una nova escola i dedicar-hi
recursos.
Es farà la urbanització indispensable per tal de que ens pugui fer l’escola.
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Sr. Traver explica que donaran suport per aquest objecte.
L’alcalde comenta que s’han hagut de guardar molts projectes, alguns que van passar
per la Comissió informativa.
Respon a la Sra. Regué l’alcalde explica que el projecte de la plaça darrera la
benzinera està inclòs al PUOSC 2007 i està a punt de fer-se. No ho podíem demanar
altra cop perquè ja està inclòs.
Pel que fa les aportacions de l’Ajuntament: comptem amb poder-los pagar. Si
l’Ajuntament no aconsegueix tot el finançament, quan s’hagi de fer l’obra, no es podrà
materialitzar mai.
S’ha de dedicar esforços a aconseguir més subvencions.
Pel que fa l’enllumenat, als darrers vuit anys s’ha fet ben poca cosa. És cert que s’han
de fer millores. Però haurem de demanar en altres convocatòries.
El Sr. Costa diu que si no està clar que hem de tenir l’escola, no posaria ni un cèntim.
L’alcalde respon que si no ens posem a treballar no podrem demanar-ho mai. Com a
mínim s’ha de fer la urbanització indispensable per poder demanar l’escola. És urgent
que ens posem a la feina.
La Sra. Regué recorda que es demana més subvencions dels que es poden rebre. Pel
que fa l’enllumenat es va renovar el 55% de la població.
L’alcalde replica que no li consta però que els buscarà a urbanisme.
Pel que fa la quantia: és millor demanar de més sabent que retallaran.
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb els 6 vots favorables del PSC i el dos
de CIU i amb els 3 vots en contra d’ERC.

Segon projecte: el Parc de la Muralla
És un projecte ja antic, conegut de tots, que no ha sigut possible pel seu elevat
pressupost.
Ara amb la Llei de Barris, s’ha de recuperar aquest espai. Amb l’ajut del PUOSC.
No és la més cara i es podrà fer sense excessius problemes.
El Sr. Traver diu que s’abstindran perquè no ho consideren prioritari. No estan en
contra però hi ha altres actuacions més importants

AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES

La Sra. Regué diu que ells votaran a favor. La Vila Vella mereix que s’actuï i considera
que les actuacions de la Llei de Barris serà un bon projecte per Sant Joan.
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb els 6 vots favorables del PSC i els 3
d’ERC, i amb les 2 abstencions de CIU.
Tercer projecte: tractament del Centre Històric. Millora de la vialitat i l’espai
públic. FASE C. Carrers de la Vila Vella
L’alcalde explica que han agafat un bon gruix de carrers inclosos a la Llei de Barris. No
s’ha pogut incloure tots. Però el conjunt de carrers que van de Corriols cal al riu faran
que la part més visitada de la vila doni una imatge més favorable del poble.
El Sr. Traver diu que no estan d’acord amb aplicar Contribucions Especials. Per això
s’abstindran. Estan molt a favor de fer el projecte però no del finançament.
La Sra. Regué diu que ells votaran a favor. S’ha agafat el grup de carrers més
importants i això es veurà en el resultat.
Per contra els veïns de Vila Vella tindran un benefici respecte la resta del poble perquè
tindran carrer nous amb quantitats molt i portants de subvenció. Això és un greuge
comparatiu en favor de la vila Vella.
L’alcalde diu que fer carrer amb aportació de l’Ajuntament i els veïns es demostra que
el poble hi participa. No son partidaris de carregar la gent amb contribucions (s’ha
previst un 10% que no és gaire) però serà un tema que es concretarà quan s’executi el
projecte.
El Sr. Traver recorda que al seu dia votar a favor dels projectes del PUOSC els va
repercutir quan van votar en contra d’aplicar contribucions per l’execució del projecte.
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb els 6 vots favorables del PSC i els 3
d’ERC, i amb les 2 abstencions de CIU.

Quart projecte: El Palmàs- Casal Social
L’alcalde explica que la voluntat és acabar-lo aquesta legislatura i destinar-ho a casal
d’avis. Ja al seu dia es va adquirir per casal del pensionista. Desprès s’ha previst
destinar-lo a molts altres usos.
Ara es vol destinar per a allò que es va adquirir i que pugui ser utilitzat per tots els
col·lectius del poble: multifuncional.
La Sra. Regué diu que votaran que no per moltes coses.
Aquesta serà l’obra més cara de Sant Joan de les Abadesses. Pagada entre tots.
Un cop executat un projecte consolidat, es para, i es vol destinar a una altra cosa.
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S’ha de deixar clar quin és el seu destí, per tal de no deixar de prestar el servei que se
li vol donar.
A més al cònsol se li va dir que es faria un Centre cultural Mexicà.
La memòria diu que s’havien fet estudis per fer biblioteca. No és cert, hi havia un
projecte en execució.
Hi ha errors en les memòries: unes parlen de biblioteca, altra de casal d’avis. S’ha de
ser més coherent.
El Sr. Costa vol contestar que ells van adquirir el Palmàs per fer casal de jubilats. Com
president de la llar de la gent gran vol agrair al sr. alcalde que mantingui la paraula que
va donar en campanya de fer el Casal de Jubilats.
La culpa de que hagi costat tant aquest edifici és d’ERC que ha fer obres
innecessàries.
L’alcalde confirma que les obres fetes la passada legislatura va comportar unes
despeses. Ara es faran les mínimes indispensables. Quan es van aturar les obres es
van deixar en el punt de poder donar-hi un canvi de destí.
No hi ha hagut cap despesa afegida per aquest canvi d’ús.
Pel que fa l’espai, sobrarà espai desprès de fer el Casal, per fer altres usos.
El Centre Cultural Mexicà s’haurà d’ubicar un lloc adient dins el Palmàs per tal de
deixar constància del lligam entre els dos pobles.
La Sra. Regué matisa que anteriorment ha volgut reflectir els diferents canvis d’usos:
tots hi ha participat. Tots en són responsables. La biblioteca va ser un projecte aprovat
per tots i que ara s’ha deixat de banda.
El Sr. Costa recorda que de fet ens han vingut molts pocs cèntims de Mèxic. Només
uns industrials mexicans d’origen català ens van donar quatre milions de pessetes.
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb els 6 vots favorables del PSC, els 2 de
CIU i els 3 en contra d’ERC,.

Cinquè projecte: Condicionament i acabat de l’edifici del Palau de l’Abadia per a
Centre d’informació i Promoció Turística
L’alcalde explica que també és un projecte antic que han intentat desencallar anteriors
legislatures.
Ara es proposa que amb l’ajut i amb l’excusa del projecte Terra de Comtes es pugui
tirar endavant. És el moment que toca i no el podem defugir.
Es preveu pel 2010 però podria ser que s’executi per fases abans d’aquesta data.
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La Sra. Regué diu que votaran a favor.
Fa temps que es parla. Manquen petits detalls per concretar però en tot cas s’ha
d’iniciar. No ha sabut veure al projecte on s’ha d’ubicar l’Escola de Música.
El Sr. Traver diu que votaran a favor. Però fa constar el problema del finançament.
Recorda que el projecte només preveu el continent i al darrera pot haver una altra
inversió per rematar-ho.
Vol que s’entengui que no són els seus projectes, ells haurien presentat uns altres,
però com a vilatans han de donar-hi suport.
L’alcalde fa constar que el dia de demà li reconeix el dret de votar en contra si el
projecte no està ben finançat.
Pel que fa l’Escola de Música: el seu creixement és tal i serà molt superior, que al
Palau de l‘Abadia es quedarà petit. El propi èxit de l’Escola fa que no es pugui quedar
al Palau de l’Abadia
La proposta s’aprova per unanimitat.

Sisè projecte: Construcció d’un nou dipòsit d’aigua
És un projecte iniciat l’any 1998. És important i s’ha de fer. En principi l’havia de fer
l’ACA. Està encallat.
Avui per avui s’ha de fer un conveni nou amb l’ACA i l’Ajuntament haurà de fer la seva
aportació.
Es preveu pel 2008 i cada any l’ACA paguen menys per fer dipòsits.
La Sra. Regué diu que votaran a favor. És vital que es faci. A la Comissió de Treball el
Sr. Costa ja en va fer esment. Ara que tenim els terrenys s’ha de fer el dipòsit.
El Sr. Costa recorda que hi ha un conveni. Hauria de ser l’ACA qui el faci, en
compliment del conveni. No entén que no es compleixi el conveni.
L’alcalde respon que han passat molts anys. El conveni està obsolet i la posició de
l’Ajuntament al dia d’avui no és la mateixa que un o dos anys desprès del 1998. Farà el
que estigui a la seva ma per pagar el mínim. Però té clar que acabarem pagant una
part.
La proposta s’aprova per unanimitat
Setè projecte: Millores a les instal·lacions de la piscina i les pistes de tennis
L’alcalde recorda que al darrer Ple ja es va parlar.
L’actuació que s’ha de fer és urgent i indispensable per poder obrir aquest estiu la
piscina.
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Les pistes de tennis també estan molt malament.
S’ha d’intentar que vingui subvencionada al màxim i pel 2008.
La Sra. Regué diu que en aquest punt i el següent votaran en contra.
Es vol invertir en instal·lacions que estan obsoletes. Sant Joan es mereix mol més.
Ja veurem quan duren el pedaços.
L’alcalde diu que és un tema ja tractar i demana votar.
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb els 6 vots favorables del PSC i els 2 de
CIU i amb els 3 vots en contra d’ERC.
Vuitè projecte: Instal·lació de gespa artificial al Camp de futbol
L’alcalde explica:
Tenim un grup esportiu que celebra aquest any el seu 75 aniversari amb tot una Escola
de Formació al darrera. És part de la Vila de Sant Joan. Les seves instal·lacions s’han
de millorar. Ells estan contents amb les seves instal·lacions. Només demanen alguna
millora.
L’Ajuntament aposta per la gespa sintètica. És el moment de fer-ho perquè
l’administració aviat deixarà de subvencionar-ho.
Replica que de xapussa gens. Aquest serà sens dubte el millor regal pel 75 aniversari
del Club de Futbol Adadessenc.
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb els 6 vots favorables del PSC i els 2 de
CIU i amb els 3 vots en contra d’ERC.
Abans de donar per acabat el Ple, l’alcalde dona la paraula a la Sra. Tallant.
La Sra. Tallant explica que el 5 de gener estarà acabada la Llar d’Infants el Molí Petit.
El dia 8 es reiniciaran les classes a la Coromina del Bac. Convida tothom a la jornada
de portes obertes de les 11 del matí a les 13 hores.
Demà a les 20:00 hi ha la inauguració de l’exposició per part de l’Escola d’Art de Sant
Joan de les Abadesses acompanyada per la coral de l’Escola de Música. Hi son tots
convidats.
I no havent-hi més assumptes a tractar, l’alcalde dóna per acabada la sessió a les
20:05 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

