AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 27 DE
MARÇ DE 2009.
Identificació de la sessió:
Legislatura: 2007/2011
Sessió número 18
Caràcter: ordinari
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
Hora: 21:00 hores.
Hi assisteixen :
Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president que presideix la sessió
Sra. Anna Ruano i Romero, regidora
Sra. Montserrat Tallant i Descamps, regidora
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, regidor
Sr. Eudald Costa i Pérez, regidor
Sra. Lídia Folgueiras i Folguerias, regidora
Sr. Elisabet Regué i Pujol, regidora
Sr. Jordi Terrades i Burniol, regidor
Sr. Joan Àlvarez i Pujol, regidor
Sr. Gerard Costa i Albrich, regidor
Sr. Raimon Traver i Burniol, regidor
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de les actes de les sessions Plenàries celebrades en data 30 de gener
de 2009 i 13 de febrer de 2009.
2.- Aprovació adjudicació definitiva del concurs convocat per a la concessió d´obra
pública sobre sól municipal de domini públic destinat a la promoció i explotació
d´habitatges dotacionals en règim de cessió d´ús (Colònia Espona).
3.- Aprovació acord imposició i ordenació de contribucions especials per les obres de
pavimentació dels carrers Tints, Abat Isalguer i Vista Alegre.
4.- Aprovació denominació nous carrers i espais de la Coromina del Bac.
5.- Aprovació conveni a signar entre l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses i la
Direcció General de Promoció de l´Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per la
promoció d´habitatges protegits a la Colònia Espona.
6.- Aprovació segona modificació del conveni signat el 19 de novembre de 2003, entre
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l´Ajuntament de Sant Joan de
les Abadesses per a les obres de tractament dels carrers de la Vila Vella-Centre
històric, segona fase ( carrers Vista Alegre, Tints i Abat Isalguer ).
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7.- Aprovació conveni a signar entre l´Agència Catalana de la Joventut i l´Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses per l´adhesió de l´alberg rural Ruta del ferro a la xarxa
nacional d´albergs socials de Catalunya.
8.- Aprovació ordenança municipal reguladora dels ajuts per a la instal.lació
d´ascensors o elevadors a la Vila Vella de Sant Joan de les Abadesses.
9.- Aprovació acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, de data 3 de març de 2009.
10.- Aprovació ratificació Decret d´Alcaldia d´anul.lació drets reconeguts pendents de
cobrar i obligacions reconegudes pendents de pagar d´exercicis tancats i de l´exercici
2008.
11.- Aprovació ratificació Decret d´Alcaldia d´aprovació del conveni de representació i
ponderació de vot del Govern Territorial de Salut del Ripollès.
12.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.
13.- Donar compte dels Decrets d´Alcaldia següents: Del 145 al 150 de 2008 i de l´6 al
29 de 2009.
14.- Mocions grups polítics municipal
14.1.- Moció de condemna de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses
sobre el conflicte del Pròxim Orient.
14.2.- Moció de suport a les associacions de cultura popular i tradicional
catalana relacionada amb l´ús del foc.
14.3.- Moció d´adhesió per a la difusió de la festa de l´esport i l´assoliment del
dia de l´esport a Europa.
14.4.- Moció sobres els 30 anys d´ajuntaments democràctis.
14.5.- Moció relativa a la participació local en els ingressos estatals.
15.- Torn obert de paraula.

S’obre la sessió per la Presidència a les 21:00 hores i comprovada per la Secretària la
existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera
convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l´ordre del dia.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES CELEBRADES EN
DATA 30 DE GENER DE 2009 I 13 DE FEBRER DE 2009.
Sotmeses les actes de les sessions Plenàries de data 30 de gener i 13 de febrer de
2009 a consideració dels membres del Ple presents a la sessió, aquestes s´aproven
per unanimitat dels seus membres.
2.- APROVACIÓ ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONCURS CONVOCAT PER A LA
CONCESSIÓ D´OBRA PÚBLICA SOBRE SÒL MUNICIPAL DE DOMINI PÚBLIC
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DESTINAT A LA PROMOCIÓ I EXPLOTACIÓ D´HABITATGES DOTACIONALS EN
RÈGIM DE CESSIÓ D´ÚS (COLÒNICA ESPONA).
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Atès que mitjançant Decret d´Alcaldia de data 18 de juliol de 2008, es va ordenar
l´inici de l´expedient administratiu per a contractar la rehabilitació i l´explotació de
l´immoble conegut amb el nom de Colònia Espona, amb la finalitat de dur-hi a terme
una promoció d´habitatges dotacions en règim de cessió d´ús.
Ateses les característiques del servei es considera que el procediment més adequat és
el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació.
Atès que en data 18 de juliol de 2008 es va emetre Informe per Secretaria sobre la
Legislació aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan competent per aprovar i
adjudicar el contracte.
Atès que mitjançant acord del Ple de data 25 de juliol de 2008 es va aprovar iniciar
l’expedient per a la contractació referenciada, tot motivant la necessitat i idoneïtat de la
contractació proposada i es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars
que ha de regir l´adjudicació del contracte.
Atès que en data 4 de novembre de 2008 es va publicar anunci de licitació en el
Butlletí Oficial de la Província i en data 3 de novembre 2008, l´anunci de licitació en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini de licitació finalitzà el dia 4 de
desembre 2008.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l’expedient.
Atès que en data 12 de desembre de 2008 es va constituir la Mesa de contractació, i
va realitzar proposta d’adjudicació a favor de
l´empresa CEVASA Proyectos
Immobiliarios, SLU.
Atès que en data 30 de gener de 2009 l’òrgan de contractació ( Plenari Municipal) va
adjudicar provisionalment a favor de CEVASA Proyectos Immobiliarios, SLU, el
contracte de concessió d’obra pública sobre sòl municipal de domini públic destinat a
la promoció i explotació d´habitatges dotacionals en règim de cessió d´ús, pel preu de
1.750.000,00 euros i 280.000,00 euros d´IVA, d´acord amb les consideracions
següents i de conformitat amb el que estableix el plec de clàusules administratives i
els propostes presentades pel licitador:
- El preu del contracte es fixa en:
. cànon de 300.000 euros a liquidar a l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses en el termini màxim d´un mes a comptar des de la signatura del
corresponent contracte administratiu.
. cànon complementari equivalent a la diferència entre 1.750.000 euros ( cost
previst de les obres ) i el cost efectiu de les obres.
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Atès que en data 23 de febrer de 2009 es va publicar en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona nº 36 i en el Perfil de Contractant de òrgan de contractació.
Així mateix, l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari en dasta 23 de
febrer de 2009, tot requerint-lo per presentar la documentació justificativa d’estar al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
i la constitució de la garantia definitiva.
Atès que en data 12 de març de 2009, l’adjudicatari CEVASA PROYECTOS
IMMOBILIARIOS, SLU, va presentar els documents justificatius exigits per a poder
procedir, si s´escau, a l´adjudicació definitiva del contracte.
Realitzada la tramitació legalment establerta i atès l’Informe de Secretaria de data 13
de març de 2009, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de concessió de
l’obra pública sobre sòl municipal de domini públic destinat a la promoció i explotació
d´habitatges dotacionals en règim de cessió d´ús a la Colònia Espona, mitjançant
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris
d’adjudicació, aprovada mitjançant acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió
celebrada en data 30 de gener de 2009 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona nº 36, de data 23 de febrer de 2009 i en el Perfil de contractant.
SEGON.- Notificar a l´empresa Cevasa Proyectos Immobiliarios, SLU, adjudicatari del
contracte, el present acord i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc el
proper 30 de març a les 12:00 hores a l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
TERCER.- Publicar l’adjudicació definitiva del present contracte de concessió de l’obra
pública en el Perfil de contractant i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona en el
termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data del present acord.
QUART.- Formalitzat el contracte, el contractista ha presentar el Pla de Seguretat i
Salut de l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat del
Projecte, per a la seva aprovació per l’Ajuntament amb informe previ del Coordinador
de Seguretat i Salut o Director Facultatiu de les Obres, i posterior comunicació a
l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de replantejament i inici
de l’obra.
CINQUÈ.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
SISÈ.- Remetre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document en
què s’hagi formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient en què
es derivi, dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte “.
A continuació el Sr. Alcalde es refereix a l’expedient con a punt final de tot un tràmit
que suposa l’adjudicació definitiva de la concessió de la Colònia Espona per a la
construcció d’habitatges dotacionals i habitatges protegits a l’empresa CEVASA.
També dóna compte de les condicions dels pagaments que es faran per part de
CEVASA i de l’hipoteca que té contreta l’Ajuntament.
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El Sr. Alcalde, cedeix la paraula al regidor Sr. Joan Àlvarez, el qual explica el seu vot
negatiu i, per altra banda, demana les previsions per ubicar el tanatori que actualment
es troba a l’edifici. Segons rumors es diu que aniria instal.lat a l’edifici de l’Escola
Abadessa Emma i aquest fet els hi semblaria molt incompatible.
En referència a la pregunta formulada pel regidor, Sr. Àlvarez, el Sr. Alcalde li respon
que evidentment s’estan estudiant diferents propostes però que precisament a l’edifici
de l’Escola Abadessa Emma, és una de les primeres a descartar. Remarca que encara
hi ha un temps per prendre aquesta decisió i que serà comunicada.
La proposta és aprovada amb els 6 vots del grup municipal del PSC i 2 del grup
municipal de CiU i 3 de negatius del grup municipal d’ERC.
3.- APROVACIÓ ACORD IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS TINTS, ABAT
ISALGUER I VISTA ALEGRE.
La Secretària-Interventora procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Incoat l’expedient per part d’aquest Ajuntament per a la imposició i ordenació de
contribucions especials per les obres de pavimentació dels carres Tints, Abat Isalguer i
Vista Alegre, i vistos els informes emesos pel Servei Tècnic Municipal i per la
Secretària-Interventora d´aquesta Corporació.
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- La imposició de contribucions especials per al finançament de les obres de
pavimentació dels carrers Tints, Abat Isalguer i Vista Alegre, el fet imposable de la qual
està constituït per l’obtenció d’un benefici o augment de valor dels béns afectes a la
realització de l’obra esmentada.
SEGON.- Procedir a la determinació i ordenació del tribut concret d’acord amb el
següent:
— El cost previst de l’obra es fixa en 440.354,38 euros i el cost suportat per
l’Ajuntament en 41.836,82 euros.
— Fixar la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 25.714,25 euros,
equivalent al 5,8% del cost suportat. El cost total pressupostat de l’obra tindrà caràcter
de mera previsió. Si el cost real fos major o menor que el previst, s’utilitzarà el cost
previst als efectes del càlcul de les quotes corresponents.
— Aplicar conjuntament com a mòduls de repartiment:
1. Metres lineals de façana de l’immoble: 33,3%.
2. Superfície: 33,3%.
3. Volum edificable de l’immoble: 33,3%.
TERCER.- Aprovar la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per la realització
de l’obra i establir la quantitat que aquests hauran d’abonar a aquesta Entitat, que
apareix a l’expedient com a Annexos I.
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QUART.- Exposar i publicar l’Acord provisional íntegre al tauler d’anuncis de l’Entitat i
al Butlletí Oficial de la Província, durant trenta dies com a mínim, dins dels quals els
interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin
oportunes.
Durant aquest període els propietaris o titulars afectats es podran constituir en
Associació administrativa de contribuents, segons el que es disposa a l’article 36.2 del
TRLHL “.
El Sr. Alcalde explica el punt i el seu finançament i assenyalda que les contribucions
que s’aplicaran que seran del 5,8%.
La regidora, Sra. Elisabet Regué, explica que veuen bé la continuació d’un projecte
que ells havien iniciat. Pel que fa al finançament demana quines són les vendes que
haurà de fer l’ajuntament per aconseguir aquests diners. També demana quan
s’iniciaran les obres i quin termini hi ha per fer-les i que se’ls tingui informats del Pla
Director de la Vila Vella ja que saben que està presentat a l’Ajuntament i que va ser
gestat per Esquerra Republicana quan estava a l’equip de govern. Amb tots aquests
arguments, justifica l’abstenció en la seva votació.
El Sr. Alcalde explica que la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge va encarregar
el Pla Director de la Vila Vella, lligat amb el projecte dels carrers. Diu que el projecte i
el Pla Director que l’acompanyava es va presentar als veïns afectats i, per tant ells ja
se’n haurien d’haver assabentat. El Sr. Alcalde diu que se’ls informa del que creuen
que se’n han d’assabentar però que per seguir el dia a dia els hi és difícil fer-ho. Pel
que fa a la venda explica que prové dels convenis signats amb INCASOL pel projecte
de la Llei de Barris i més concretament, per la venda a l´’INCASOL de l’edifici del Casal
d’Avis.
El regidor Sr. Gerard Costa, tot i que considera que les contribucions especials són
baixes, al tractar-se d’una obra que no és de nova implantació, considera que no se’n
haurien de cobrar.
La Sra. Elisabet Regué remarca que ells ja sabien el tema dels convenis però ho
demanen perquè consideren que és en el Ple on s’ha d’explicar.
La proposta és aprovada amb els 6 vots favorables del grup municipal del PSC, els
dos d’abstenció del grup municipal de CiU i els tres vots negatius del grup municipal
d’ERC.
4.- APROVACIÓ DENOMINACIÓ NOUS CARRERS I ESPAIS DE LA COROMINA
DEL BAC.
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Atès que amb l´execució del Pla General d´Ordenació Urbana i la corresponent
urbanització de la zona coneguda amb el nom de la Coromina del Bac, a llevant de la
vila, sorgeix la necessitat de posar noms a nous espais sorgits en l´esmentada
urbanització, concretament es tracta de posar nom a:
. espai públic ubicat entre els Carrers Mare de Déu del Prat i Manigosta, Avinguda
Jaume I i Carretera de Camprodon.
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. carrer peatonal ubicat entre els carrers Manigosta i l’Avinguda de la Coromina del
Bac, part posterior de l’edifici Vila Icària
. espai públic ubicat a espai públic situat entre els edificis amb façana als carrers Mare
de Déu del Prat i Malatosca i Joan Corominas i Cufí.
. espai públic ubicat sobre la llera del riu Ter, part posterior dels edificis amb façana al
carrer Joan Corominas i Cufí
La vila de Sant Joan de les Abadesses, des de que es té constància documental a
l´època baix medieval, ha mantingut unes denominacions de vials que són pròpies i
peculiars, sovint lligades a un accident geogràfic, a una activitat econòmica
determinada o, entrat el segle XX, a personatges il.lustres que, d’una manera o altra,
han destacat per la seva vàlua i virtuts.
Atesa la proposta presentada per l´arxiver del Monestir, Sr. Joan Ferrer.
Realitzada la tramitació legalment establerta i atès l´informe emès per la SecretàriaInterventora de la Corporació.
És pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la denominació dels nous carrers i espais de la Coromina del
Bac que a continuació s´indiquen, pels motius exposats a l´informe emès pel Sr. Joan
Ferrer, el qual s´adjunta com annexe:
. Jardí de les Mentides, per a l’espai públic ubicat entre els Carrers Mare de Déu del
Prat i Manigosta, Avinguda Jaume I i Carretera de Camprodon
. Carrer de Raimon Casellas i Dou, pel carrer ubicat a carrer peatonal ubicat entre els
carrers Manigosta i l’Avinguda de la Coromina del Bac, part posterior de l’edifici Vila
Icària
. Parc del Ter, per l´espai ubicat a espai públic ubicat sobre la llera del riu Ter, part
posterior dels edificis amb façana al carrer Joan Corominas i Cufí
. Plaça de Catalunya, per l´espai públic situat entre els edificis amb façana als carrers
Mare de Déu del Prat i Malatosca i Joan Corominas i Cufí.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la Delegació Provincial d´Estadística, al
Cadastre, al Registre de la Propietat de Ripoll, a l´Oficina de Correus i als familiars del
Sr. Raimon Casellas i Dou “.
El Sr. Alcalde explica el punt i es refereix a cadascun dels espais als quals se’ls hi
dona nom.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els regidors assistents a la sessió.
5.- APROVACIÓ CONVENI A SIGNAR ENTRE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE
LES ABADESSES I LA DIRECCIÓ GENRAL DE PROMOCIÓ DE L´HABITATGE DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER LA PROMOCIÓ D´HABITATGES
PROTEGITS A LA COLÒNIA ESPONA.
La Secretària de la Corporació procedeix a llegir la següen proposta d´acord:
“ Atesa la necessitat de facilitar l´accés a l´habitatge digne i sostenible.
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Atès el que estableix la Llei 18/2997, de 28 de desembre, pel dret a l´habitatge, la qual
té com a objecte garanti el dret a tota persona a accedir a un habitatge digne i adequat
a les seves necessitats, considerant que el proveïment d´habitatges destinats a
polítiques socials és un servei d´interès general, on el sector públic s´ha d´implicar ja
sigui generant directament aquesta habitatges o bé mitjançant la col.laboració amb
d´altres sectors.
Amb
la finalitat de donar suport a les polítiques d´habitatge, s´estableix un conveni de
col.laboració entre la Direcció General de Promoció d´Habitatge i l´Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses, amb l´objectiu d´impulsar un projecte constructiu d´habitatges
de protecció oficial en règim de lloguer i de compra venda a l´immoble de la Colònia
Espona.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el conveni a subscriure entre la Direcció General de Promoció
d´Habitatge i l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en els termes que consta a
l´expedient.
SEGON.- FACULTAR al Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president, tan àmpliament
com en dret fora necessari, per a signar qualsevol document necessari per a
l´efectivitat del present acord.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la Direcció General de Promoció
d´Habitatge de la Generalitat de Catalunya “.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un conveni de col.laboració per a dur a terme els
habitatges dotacionals a la Colònia Espona.
El regidor, Sr. Àlvarez, explica que per coherència amb el punt anterior que fa
referència a al construcció dels habitatges a l’edifici de la Colònia Espona, votaran
negativament.
La proposta és aprovada amb els 6 vots favorables del grup municipal del PSC i 2 del
grup municipal de CiU i els 3 vots negatius del grup municipal d’ERC.
6.- APROVACIÓ SEGONA MODIFICACIÓ DEL CONVENI SIGNAT EL 19 DE
NOVEMBRE DE 2003, ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I
OBRES PÚBLIQUES I L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES PER
A LES OBRES DE TRACTAMENT DELS CARRERS DE LA VILA VELLA-CENTRE
HISTÒRIC, SEGONA FASE ( CARRERS VISTA ALEGRE, TINTS I ABAT ISALGUER).
Las Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“Atès que en data 19 de novembre de 2003 el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques i aquest Ajuntament, varen signar un conveni per a les obres de
Tractament de carrers de la Vila Vella- Centre històric, 2ª Fase, que comprenia els
carrers Vista Alegre, Tints i Abat Isalguer.
Atès que, una vegada iniciar el procés de compliment del conveni esmentat en el punt
anterior, les parts varen considerar oportú que l´aportació de l´Institut Català del Sòl
s´incrementés en 60.101,21 euros, la qual cosa va quedar reflectida a l´addenda de
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modificació de data 19 de maig de 2008, aprovada mitjançant acord adoptat pel
Plenari Municipal en sessió celebrada en data 28 de març de 2008.
Atès que en la mateixa addenda de modificació es va anul.lar el conveni signat entre
les parts de data 24 de magi de 2007, relatiu a les obres del Parc de la Muralla.
Atès que durant la continuació del procés de compliment del Conveni, hi ha hagut la
necessitat d´incrementar el pressupost total de les obres previstes ascendint aquestes
a un total de 440.354,37 euros.
Atès que aquest increment del cost de les obres, ambdues parts consideren que ha de
còrrer a càrrec de l´Ajuntament.
Vista la proposta de conveni a signar entre les parts.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la segona addenda de modificació del conveni signat el 19 de
novembre de 2003 entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses per a les obres de Tractament dels
Carrers de la Vila Vella – Centre Històric, segona fase ( Carrers Vista Alegre, Tints i
Abat Isalguer), el qual s´adjunta com annexe.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes
oportuns “.
El Sr. Alcalde explica que el present punt va lligat amb el nº 3 i recorda el contingut i
modificació del conveni i que ara s’actualitza per adaptar-lo al preu actual i abans que
l’INCASOL contracti l’obra.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents a la sessió.
7.- APROVACIÓ CONVENI A SIGNAR ENTRE L´AGÈNCIA CATALANA DE LA
JOVENTUT I L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES PER
L´ADHESIÓ DE L´ALBERG RURAL RUTA DEL FERRO A LA XARXA NACIONAL
D´ALBERGS SOCIALS DE CATALUNYA.
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“Atesa la voluntat d´aquest Ajuntament de formalitzar una adhesió per la participació
de l´Alberg Rural Ruta del ferro a la Xarxa Nacional d´Albergs Socials de Catalunya de
l´Agència Catalana de la Joventut.
Atès que per tal de formalitzar l´esmentada sessió és necessària l´aprovació d´un
conveni d´adhesió.
Vista la proposta de conveni d´adhesió a signar entre l´Agència Catalana de la
Joventut i l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, per l´adhesió de l´Alberg Rural
Ruta del Ferro a la Xarxa Nacional d´Albergs Socials de Catalunya-.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
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PRIMER.- APROVAR el conveni a signar entre l´Agència Catalna de la Joventut i
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, per l´adhesió de l´Alberg Rural Ruta del
Ferro a la Xarxa Nacional d´Albergs socials de Catalunya, en els termes que consta a
l´expedient.
SEGON.- FACULTAR a l´alcalde-president, Sr. Ramon Roqué i Riu, tan àmpliament
com en dret fora menester, per a la signatura de qualsevol document necessari per a
l´efectivitat del present acord.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes
oportuns “.
El Sr. Alcalde explica el punt i dels avantatges que suposa per l’alberg.
La Sra. Elisabet Regué diu que el conveni ja existia encara que amb un altre nom, a la
qual cosa el Sr. Alcalde li dóna la raó.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents a la sessió.
8.- APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LES BASES
ESPECÍFIQUES PER L´ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A LA
INSTAL.LACIÓ D´ASCENSORS EN IMMOBLE DE LA VILA VELLA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES.
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Vista la necessitat de disposar d´unes bases reguladores del procediment a seguir
per a l´atorgament de subvencions per part de l´Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses, a aquelles actuacions destinades a finançar les obres per a millorar les
condicions d´accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques en immobles
ubicats a la Vila Vella, dins el marc dels ajuts compresos en el fons de la Llei de Barris.
Les ajudes municipals compreses en les bases esmentades a l´apartat anterior i
objecte del present acord, s’aplicaran a aquelles actuacions que complint els requisits
establerts en les mateixes bases, tinguin per objecte la instal.lació d´ascensors o la
instal.lació d´elevadors.
Pel que s´acaba d´exposar és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR les bases específiques per l´atortament de subvencions per a la
instal.lació d´ascensors o elevadors en immobles de la Vila vella de Sant Joan de les
Abadesses, les quals s´adjunten com annexe.
SEGON.- EXPOSAR l´expedient al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província, així com també en el tauler d´edictes de l´Ajuntament durant un
termini de 30 dies, per tal que tota persona interessada pugui examinar-lo i presentar
les reclamacions i observacions que consideri oportunes. En cas de no presentar-se
reclamacions durant aquest període d´exposició pública, els acords adoptats es
consideraran definitivament aprovats i entraran en vigor a partir de la publicació del
text íntegra de l´ordenança en el BOP “.
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El Sr. Alcalde explica breument el contingut del punt i el destí i beneficiaris de les
subvencions.
La regidora Sra. Regué explica que en un principi veuen bé els ajuts, tot i que
repassant l’ordenança creuen que el 30% és molt baixa. Creuen també que seria
interessant que l’ordenança fos més extensiva i que edificis que fa molt temps que
estan fets també se’n puguin beneficiar.
El Sr. Alcalde explica que els fons venen de Fons de Barris i que per tant, només es
poden destinar a la Vila Vella i que l’Ajuntament no disposa de pressupost per oferir
aquests ajuts. També explica que per aquests altres edificis existeixen uns altres ajuts
del Departament d’Arquitectura i Habitatge.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents.
9.- APROVACIÓ ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS
TERMES MUNICIPALS DE RIPOLL I SANT JOAN DE LES ABADESSES, DE DATA 3
DE MARÇ DE 2009.
La Secretària, Sra. Raquel Costa Iglesias, procedeix a llegir la següent proposta
d´acord:
“ Atès que en data 13 de febrer de 2006 l´Ajuntament de Ripoll va comunicar a
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses l´inici de les actuacions per a la
delimitació del seu terme municipal.
Atès que el Ple de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en sessió celebrada
en data 3 de març de 2006 i 28 de març de 2008, va nomenar la comissió que havia
de representar aquest Ajuntament en les operacions de delimitació abans esmentades
i va comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals i
als ajuntament interessats.
Atès que en data 12 de juny de 2008 es van dur a terme les operacions de delimitació,
de les quals es va estendre la corresponent acta, que en aquest cas va ser de
disconformitat en part de la línia del terme comprès entre la fita segona i la fita quarta i,
per altra banda, aquest Ajuntament no va reconèixer la ubicació de la fita tercera
descrita a l´acta de 1928 i va reconèixer una fita de Forest d´Utilitat Pública situada al
capdamunt del turó del Pont d´en Serra.
Atès que en data 3 de març de 2009 es va dur a terme una nova reunió convocada pel
director general d´Administració Local , a fi i efectes de promoure un acord al respecte
d´allò manifestat en desacord en l´acta de 10 de juny de 2008.
Atès que l´esmentada reunió l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va aportar
documentació que avala la postura manifestada en l´acta de 10 de juny de 2008 i ho
avala amb documentació referent al Registre de la Propietat de la finca número 671, a
les escriptures de compra-venda de la mateixa propietat, al cadastre de rústica, a la
delimitació del forest públic i al fet que la fita número 3 que a l´expedient consta com a
trobada, s´ha pogut constatar per part de l´Ajuntament que no existeix.
Atès que l´esmentada reunió no es va arribar a cap acord entre ambdós ajuntaments.
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Atesos els informes tècnics emesos i el que estableix l´art. 31.5 del Decret 244/2007,
de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya.
Atès el que estableix l´article 38 del Reglament de demarcació territorial i població dels
ens locals, aprovat pel Decret 140/1988, de 24 de maig.
És pel que es propasa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l´acta de delimitació de la línia divisòria del terme municipal de
Ripoll i Sant Joan de les Abadesses signada el dia 3 de març de 2009, de
disconformitat amb el reconeixement de la fita número 3 i proposar com a línia
divisòria que des de la fita número 2 seguint el Torrent de la Serra del Boix fins el seu
inici, es traci una línia recta des d´aquest punt i fins a la fita del forest d´utilitat pública
existent.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a la Direcció General d´Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya,
per tal que elabori informe proposta sobre les diverses propostes de delimitació i ho
sotmeti a informe de la Comissió de Delimitació Territorial i al dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora “.
El Sr. Alcalde explica en concret el desacord entre la delimitació amb el municipi de
Ripoll i els al.legacions fetes per l’ajuntament i que ara una Comissió de la Direcció
General d’Administració Local, haurà de resoldre.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els membres assistents.
10.- APROVACIÓ RATIFICACIÓ DECRET D´ALCALDIA D´ANUL.LACIÓ DRETS
RECONEGUTS PENDENTES DE COBRAR I OBLIGACIONS RECONEGUDES
PENDENTS DE PAGAR D´EXERCICIS TANCATS I DE L´EXERCICI 2008.
La Secretària de la Corporació llegeix la següent proposta d´acord:
“ Vist el Decret d´Alcaldia número 150, de data 31 de desembre de 2008, d´anul.lació
d´obligacions pendents de pagar i de dret pendent de cobrar, que figura a l´expedient.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret d´alcaldia número 150, de data 31 de desembre de
2008 i ANUL.LAR dels diferents estats comptables de l´Ajuntament els drets pendents
de cobrar i les obligacions pendents de pagar d´exercicis tancats i de l´exercici 2008
que es relacionen a l´expedient, per un import total de 167.437,90 euros pel que fa als
drets pendents de cobrar i 6.480,33 euros pel que fa a les obligacions pendents de
pagar “.
La proposta és aprovada amb els 6 vots favorables del grup municipal del PSC i els 2
favorables del grup de CiU i els 3 abstencions del grup municipal d’ERC.
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11.- APROVACIÓ RATIFICACIÓ DECRET D´ALCALDIA D´APROVACIÓ DEL
CONVENI DE REPRESENTACIÓ I PONDERACIÓ DE VOT DEL GOVERN
TERRITORIAL DE SALUT DEL RIPOLLÈS.
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Atès el Decret d´Alcaldia número 19, de data 24 de febrer de 2009, el qual es
transcriu literalment a continuació:
“ DECRET D´ALCALDIA
El Decret 38/2006, de 14 de març, el qual regula la creació de governs territorials de
salut, amb l´objectiu d´establir politiques de proximitat al territori i de participació
mitjançant la compartició del govern de les competències sanitàries que ostenten
l´Administració de la Generalitat de Catalunya i les administracions locals, amb la
finalitat de contribuir a la millora de la salut de la població. Aquest marc de
col.laboració s´ha de desplegar a través de la constitució de diferents consorcis de
govern territorials amb competències en l´àmbit de l´ordenació, priorització i
coordinació dels recursos sanitaris dels seus territoris.
Per tal d’endegar aquest projecte de nou model organitzatiu de la sanitat catalana, el
Decret preveu l’adopció d’acords específics amb les administracions locals, concebuts
com a pactes de salut en els diferents territoris, amb la finalitat de facilitar el
desenvolupament dels processos de col·laboració i descentralització de forma
equilibrada.
En data 20 d’abril de 2007 es va signar el Pacte per a la Salut al Ripollès entre el
Departament de Salut i els ajuntaments de la comarca, data que va representar l’inici
del procés de constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Ripollès.
El Ple del Consell Comarcal del Ripollès, en data 8 de maig de 2007, va aprovar i
ratificar el Pacte de Salut i també va aprovar inicialment la constitució del Consorci del
Govern Territorial de Salut del Ripollès i els seus Estatuts.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en sessió de 27/4/2007, va
aprovar i ratificar el Pacte de Salut per al Ripollès, així com va aprovar inicialment la
constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del Ripollès, i els seus Estatuts,
delegant la tramitació de l’expedient fins a la Constitució del Consorci al Consell
Comarcal del Ripollès.
L’acord d’aprovació i el text del projecte d’estatuts es van sotmetre a informació
pública pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant publicacions al DOGC núm. 5061 de
data 1 de febrer de 2008 i al BOP de Girona núm. 24 de data 4 de febrer de 2008,
sense que es presentessin al·legacions, ni reclamacions al respecte; en conseqüència
els esmentats acords han esdevingut definitivament aprovats.
En data 3 de juny de 2008, el Departament de Salut va aprovar la constitució del
Consorci del Govern Territorial de Salut del Ripollès i l’aprovació dels seus Estatuts,
aquest acord ha estat publicat en el DOGC, núm. 5152 de 13 de juny de 2008.
L’article 17.6 dels estatuts dels Govern Territorial de la Salut preveu que la ponderació
de vot en el Consell Rector del Govern de la Salut es realitzarà d’acord amb els barem
següents: Generalitat de Catalunya 50 % i Entitats locals 50%.
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Vist el conveni de representació i de ponderació de vot del Govern Territorial de Salut
del Ripollès, que s’ha de formalitzar d’acord amb allò que preveu l’article 17.7 dels
mateixos estatuts, en els quals es preveu la ponderació del vot del 50% dels ens
locals de la comarca del Ripollès;
Atès el dictamen favorable sobre l’aprovació del conveni de representació i de
ponderació de vot del Govern Territorial de Salut del Ripollès, adoptat pel Consell
d’Alcaldes de data 14 d’octubre de 2008,
HE RESOLT:
PRIMER.- APROVAR el Conveni de representació i de ponderació de vot del Govern
Territorial de Salut del Ripollès.
SEGON.- NOMENAR l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, com a
vocal titular del Consell Rector del Govern Territorial de la Salut del Ripollès, en
representació dels municipis de (Sant Joan de les Abadesses i Ogassa).
TERCER.- TRAMETRE una certificació d’aquest acord al Consell Comarcal del
Ripollès per tal que sigui remés als Serveis Territorial de Salut als efectes
corresponents.
QUART.- RATIFICAR el present decret en la propera sessió plenaria ordinaria
a i signa,
L’Alcalde
Ramon Roqué i Riu

En dóna fe
La Secretària
Raquel Costa Iglesias

Sant Joan de les Abadesses, 24 de febrer de 2009 “.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR el Decret d´Alcaldia número 19, de data 24 de febrer de 2009 i
APROVAR el Conveni de representació i ponderació de vot del Govern Territorial de
Salut del Ripollès.
SEGON.- NOMENAR a l´alcalde de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, com
a vocal titular del Consell Rector del Govern Territorial de Salut del Ripollès, en
representació dels municipis de Sant Joan de les Abadesses i Ogassa.
TERCER.- COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal del Ripollès per tal que
sigui remés als Serveis Territorials de Salut, a fi i efectes oportuns “.
El Sr. Alcalde fa una breu intervenció explicant el contingut del punt i els percentatges
que tindrien de participació en el vot poderat.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents.
12.- DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
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El Plenari Municipal es dóna per assabentat dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local pel període comprés entre el 19 de gener de 2009 i l´11 de març de
2009, ambdós inclosos.
13.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA SEGÜENTS: DEL 145 AL 150
DE 2008 I DE L´6 AL 29 DE 2009.
El Plenari Municipal es dóna per assebentat dels Decrets d´Alcaldia compresos entre
el número 145 i 150 de 2008 i entre el 6 i el 29 de 2009.
14.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPAL
14.1.- MOCIÓ DE CONDEMNA DE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES SOBRE EL CONFLICTE DEL PRÒXIM ORIENT.
14.2.- MOCIÓ DE SUPORT A LES ASSOCIACIONS DE CULTURA POPULAR
I TRADICIONAL CATALANA RELACIONADA AMB L´ÚS DEL FOC.
14.3.- MOCIÓ D´ADHESIÓ PER A LA DIFUSIÓ DE LA FESTA DE L´ESPORT I
L´ASSOLIMENT DEL DIA DE L´ESPORT A EUROPA.
14.4.- MOCIÓ SOBRES ELS 30 ANYS D´AJUNTAMENTS DEMOCRÀCTIS.
14.5.- MOCIÓ RELATIVA A LA PARTICIPACIÓ LOCAL EN ELS INGRESSOS
ESTATALS.
14.1.- MOCIÓ DE CONDEMNA DE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES SOBRE EL CONFLICTE DEL PRÒXIM ORIENT.
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta de moció:
“ La franja de Gaza està patint una tragèdia humanitària provocada per l’ús de la força
per part de l’ Exèrcit israelià, aquesta actuació és absolutament inacceptable per part
de la Comunitat Internacional ja que s’està vulnerant indiscriminadament el Dret
Internacional i Humanitari. Així com també ho és la política practicada per Hamas i
altres organitzacions armades, les quals conculquen el dret dels israelians a la
seguretat, afectant també a la població civil.
Manifestem la necessitat de reforçar i unificar el rol polític de la UE en la resolució del
conflicte. En aquest procés la interlocució amb al nova administració nord-americana
esdevé cabdal per garantir una resolució del conflicte mitjançant un acord estable
basat en la constitució de dos Estats, donant a Israelians i palestins la possibilitat de
viure en pau i seguretat els uns amb els altres. Aquesta és una contribució cabdal vers
la constitució d’una nova estructura pacífica i de seguretat regional a la zona.
D’acord amb el manifest dels membres del Consell Català de Foment de la Pau
expressem:
La nostra solidaritat amb el patiment de la població civil de Gaza i d’Israel i alhora el
nostre suport a les ONG, grups i persones que a Israel i a Palestina, clamen per una
pau justa, manifestant-se per la fi del setge, dels atacs militar i per la renovació de la
treva.
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Amb la profunda convicció que aquest conflicte només pot tenir una solució que passa
tard o d’hora, pel diàleg, la negociació, el perdó i la reconciliació, i que la violència vingui d’ on vingui - no resoldrà res ni farà desistir ningú de les seves posicions, ans al
contrari, no farà més que generar més violència i odi, demanen:
1.- Que la comunitat internacional, que té responsabilitats tant en l’orígen com en
l’estat actual del conflicte, faci la màxima pressió i els màxims esforços possibles per
aconseguir un alto el foc permanent, l’atenció humanitària urgent a la població de
Gaza, el diàleg entre tots els actors implicats i la represa del procés de pau per tal de
garantir la vida digna a la població palestina de Gaza i la seguretat a la població
israeliana. La UE pot contribuir-ne activament a la consecució d’aquest objectiu,
reprenent la seva Missió d’Observació a Rafah.
2.- Que el govern de l’Estat espanyol i el de la Generalitat de Catalunya utilitzin les
vies de pressió política necessàries i oportunes per contribuir a la consecució dels
objectius esmentats en el punt anterior.
3.- Que com a mostra de la seva voluntat el govern de l’Estat espanyol aturi el comerç
d’armes amb l’Estat d’Israel.
4.- Que el govern de la Generalitat de Catalunya manifesti aquest posicionament i el
rebuig a la guerra i l’ocupació a l’Ambaixada d’Israel a l’Estat Espanyol.
5.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de Catalunya,
als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; i als presidents de
l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya”.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents.
14.2.- MOCIÓ DE SUPORT A LES ASSOCIACIONS DE CULTURA POPULAR I
TRADICIONAL CATALANA RELACIONADA AMB L´ÚS DEL FOC.
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta de moció:
“ Atès que l’aprovació de la Directiva Europea sobre la posada al mercat d’articles
pirotècnics (Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig, del Parlament Europeu i del Consell
d’Europa) dóna als estats membres de la Unió Europea un termini de tres anys per a la
seva transposició a cada estat .
Atès que, en conseqüència, abans del 4 de gener de 2010, els estats membres de la
Unió Europea, hauran d’adaptar i publicar les disposicions necessàries per donar-hi
compliment.
Atès que dita directiva regula la fabricació, l’emmagatzematge i l’ús professional o
recreatiu del material pirotècnic.
Atès que la seva aplicació literal podria afectar nombroses festes i manifestacions
culturals d’arrel tradicional on la pirotècnia és un dels elements fonamentals (com ara
revetlles, correfocs, o diables), ja que preveu importants limitacions en les distàncies
de seguretat i en l’edat dels usuaris.
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Atès que aquesta Directiva Europea s’ha de transposar a la legislació espanyola
mitjançant un Reial Decret que ha de redactar el Ministeri d’Indústria, Comerç i
Turisme del Govern espanyol
Atès que el Ministeri ha declarat que es farà públic un avantprojecte de decret a l’abril,
amb l’objectiu de tramitar-lo després de passar per informació pública i pel Consell
d’Estat durant el segon semestre.
Atès que la Directiva preveu fer excepció, si així ho plantegen els estats membres, de
determinades festivitats religioses, culturals i tradicionals i, també permet que els
estats regulin les edats de manipulació dels articles pirotècnics mitjançant la formació.
Atès que és necessari que la Directiva respecti les nostres tradicions i costums i no
perjudiqui les centenars d’activitats anuals de les colles de diables, bèsties de foc i
altres relacionades amb l’ús de material pirotècnic que formen part de la nostra tradició
cultural, i atès que la diversitat cultural catalana es veuria afectada si la transposició de
l’esmentada Directiva Europea no incorporés aquestes consideracions
Atès que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i els representants de
les diputacions i entitats associatives d’ens locals han acordat, en data 30 de gener, en
el marc de la Comissió Mixta Departament de Cultura – diputacions - entitats
associatives d’ens locals (FMC i ACM), una resolució que demana al Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç la transposició de la Directiva de manera que
salvaguardi les tradicions festives del foc a casa nostra.
Per tot el que s´acaba d´exposar és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Donar ple suport a totes les accions del Govern de la Generalitat en les
negociacions que porti a terme amb el Govern espanyol com a òrgan competent, per
tal d’establir el caràcter singular dels elements festius de cultura popular i tradicional
catalanes, mitjançant una regulació específica en l’ús dels materials pirotècnics, que
garanteixi el correcte desenvolupament de les diferents representacions festives dels
grups de focs i de les corresponents colles infantils a l’hora de transposar la Directiva
2007/23/CE, de 23 de maig.
SEGON.- Donar suport al manifest “per la defensa dels grups de cultura popular i
tradicional catalana amb ús de materials pirotècnics” de la Federació de Diables i
Dimonis de Catalunya i de l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
TERCER.- Traslladar els presents acords a la Federació de Diables i Dimonis de
Catalunya, a l’Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, al Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya i als diferents grups parlamentaris, a l’Àrea de Cultura de la Diputació de
Barcelona i de Girona, a les Comissions de Cultura de les entitats associatives
municipalistes (FMC i ACM), i al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme “.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents.
14.3.- MOCIÓ D´ADHESIÓ PER A LA DIFUSIÓ DE LA FESTA DE L´ESPORT I
L´ASSOLIMENT DEL DIA DE L´ESPORT A EUROPA.
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta de moció:
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“ La Federació Municipis de Catalunya considera que l’esport és una eina d’integració,
educació i participació, una eina motivadora, una activitat que transmet importants
valors col·lectius i un factor de cohesió social i de creació d’hàbits saludables.
La Federació Municipis de Catalunya constata la creixent importància de l’esport en la
nostra societat, tant sigui l’esport de base com l’amateur i el professional, i el considera
un índex de referència indispensable per mesurar la qualitat de vida de la nostra
societat.
Des de l’any 2002, la Diputació de Barcelona organitza anualment la Festa de l’Esport,
esdeveniment que se celebra el primer cap de setmana del mes de juny. Aquesta festa
compta amb la cooperació dels ajuntaments de la província, l’Agrupació Territorial de
Consells Esportius de Barcelona, així com del teixit associatiu esportiu del territori de
la província de Barcelona. Alhora, la Festa de l’Esport, que té un caràcter recreatiu i
popular i que adapta les activitats al nivell físic dels col·lectius participants, està oberta
a la participació de tothom.
La Diputació de Barcelona, mitjançant la Junta de Govern en sessió del 30 d’octubre
de 2008, va aprovar un Protocol de col·laboració per a la Difusió de la Festa de
l’Esport i l’assoliment del Dia de l’Esport a Europa.
La Federació de Municipis de Catalunya, mitjançant el seu Comitè Executiu reunit en
data 13 de febrer de 2009, va aprovar una moció que té per objecte adherir-se al
Protocol de col·laboració aprovat per la Diputació de Barcelona i assumir el compromís
de difondre aquesta iniciativa a tots els municipis adherits a aquesta federació.
L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses declara que comparteix plenament els
principis dels valors de l’esport, la necessitat de continuar difonent la pràctica esportiva
entre la ciutadania i la importància d’assolir a Europa un reconeixement institucional
unitari de l’esport.
És per tot això que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Donar suport a la iniciativa per promoure la instauració del Dia de l’Esport a
Europa.
SEGON.- Traslladar aquest acord a la Federació Municipis de Catalunya i al Parlament
Europeu “.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents a la sessió.
14.4.- MOCIÓ SOBRES ELS 30 ANYS D´AJUNTAMENTS DEMOCRÀCTIS.
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta de moció:
“ Els municipis democràtics complim 30 anys d’història. 30 anys en els que tots plegats
hem treballat per transformar-los i convertir-los en els espais comuns que són avui.
Tant els que van assumir les responsabilitat de la gestió municipal aquell 1979, com
els que ho han anat fent al llarg d’aquests 30 anys, ho han fet des de la vocació de
servei públic i l’entrega per complir cada any amb les noves necessitats de la
ciutadania, tinguéssim o no les competències. Des dels primers ajuntaments
constituïts al 79 fins a avui, molts homes i dones s’han implicat i han treballat pels seus
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veïns i veïnes. Però el 30è aniversari de la democràcia local és potser una bona
oportunitat per reconèixer especialment la tasca desenvolupada per aquells que van
constituir els primers consistoris. Aquells que, en un moment històric tan complicat
com el que s’obria, van construir de zero el que han estat les bases per a tota la feina
posterior.
En aquests anys hem avançat, i hem avançat molt. Però també són molts els aspectes
que queden per treballar. El més important, segurament, el del finançament. En 30
anys de democràcia local els ajuntaments no hem viscut ni una sola revisió del nostre
sistema de finançament. Hem avançat gràcies a un nou Estatut que ens reconeix per
primera vegada competències pròpies. Però aquestes competències comporten unes
obligacions que, tot sovint, no podem assumir per manca de recursos. Els ajuntaments
reivindiquem, amb força i amb una sola veu, una nova Llei de finances locals.
Els temps i les necessitats han canviat, però si hi ha una constant en els 30 anys
d’administració local és el que mou els ajuntaments: la vocació de servei a la
ciutadania. És per això que hem de fer un pas més i fer autènticament partícips
d’aquesta gestió els nostres veïns i veïnes. Hem de treballar per apropar la política
local a les persones, apropar-los el que hem fet en 30 anys i el que volem fer en els
anys que vindran. Tant el dia del municipi com en concret la celebració dels 30 anys
ha de ser una celebració ciutadana, de la que hi puguin participar els veïns i veïnes.
Amb aquesta voluntat, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Posar la bandera del municipi al balcó de l’Ajuntament el dia 19 d’abril.
SEGON.- Participar en la celebració organitzada per l’FMC i l’ACM, en col·laboració
amb la Diputació, de reconeixement de celebració dels 30 anys d’Ajuntaments
democràtics i reconeixement als electes del 79.
TERCER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya en nom de la Comissió Promotora
d’Electes del 1979, que concedeixi la Creu de Sant Jordi al senyor Manuel López
Lozano, que fou el primer alcalde democràtic d’Abrera durant el mandat 1979-1983.
López Lozano va ser ferit per un impacte de bala de la Guàrdia Civil mentre feia de
mediador en un conflicte laboral en una empresa del polígon industrial Can Sucarrats, i
a causa de l’impacte va quedar postrat en una cadira de rodes. Manuel López Abrera
va esdevenir un símbol de la transició política, i una motivació per a molts companys i
companyes de l’època “.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els assistents.
14.5.- MOCIÓ RELATIVA A LA PARTICIPACIÓ LOCAL EN ELS INGRESSOS
ESTATALS.
La Secretària procedeix a llegir la següent proposta de moció:
“ Atesa la crònica manca de concreció del procés de descentralització i de definició
dels serveis a prestar pels tres nivells de l’Administració pública: central, autonòmica i
local que ha penalitzat als governs locals, els quals s’han vist obligats a consolidar un
ampli ventall d’activitats i serveis a la ciutadania sense el recolzament econòmic
necessari per fer-ne front.
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Atès que aquesta situació ha comportat un ofec econòmic i financer pels governs
locals de Catalunya i ha evidenciat clarament la insuficiència de l’actual sistema de
finançament local per poder assumir tots els serveis i competències que demanden els
ciutadans. Situació que s’ha generat, en bona part, com a conseqüència de l’escassa
participació dels municipis en els ingressos de l’Estat en comparació amb el paper
fonamental dels governs locals en la provisió pública de serveis.
Atès que l’actual crisi econòmica no ha fet si no agreujar encara més el desequilibri de
l’actual sistema de finançament dels municipis degut a la davallada dels ingressos
tributaris i a l’augment de la demanada de serveis socials el que provoca dèficits
pressupostaris i la impossibilitat del compliment de la Llei d’estabilitat pressupostaria i
aboca a molts ajuntaments a la confecció de plans de sanejament financer.
Atès que una de les principals fonts de finançament amb la que compten els
ajuntaments són els ingressos provinents de la participació en els ingressos tributaris
de l’Estat i que l’Administració de l’Estat, lluny de ser sensible a les necessitats
d’aquests, ha disminuït al voltant d’un 3,5% la previsió d’avançaments de l’esmentada
participació per l’any 2009 respecte dels ingressos de l’exercici 2008.
Atès que és necessària una imminent reforma integral del sistema de finançament
local que representi un canvi de model, atesa la insostenible situació econòmica actual
dels governs locals catalans.
Atès que el nou model de finançament dels governs locals s’haurà de basar en la nova
definició de competències compartides entre l’Estat i la Generalitat de Catalunya en
matèria de finançament local, previstes en els articles 218.1 i 219.1 de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya. Competències que abasten, entre d’altres, la capacitat de
la Generalitat de fixar els criteris de distribució de les participacions d’altres
administracions a càrrec dels seus pressupostos, així com la creació d’un fons de
cooperació local destinat als governs locals de caràcter incondicionat.
Per tot això és pel que es proposa al Ple de l’Ajuntament, l´adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Exigir al Govern de l’Estat que durant l’exercici 2009 es mantingui com a
mínim una quota igual a la corresponent a l’exercici 2008 en concepte de participació
municipal en els tributs de l’Estat.
SEGON.- Sol·licitar al Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya una reforma
integral del sistema de finançament dels governs locals que contempli el nivell real de
prestació de serveis públics, garanteixi el compliment del principi de suficiència
financera i acabi amb el model seguit fins ara, consistent en la transferència
indiscriminada i compulsiva de competències sense la correlativa injecció de recursos
necessaris per fer-ne front.
TERCER.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, als grups
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, així com als Diputats del
Parlament de Catalunya, al Departament de Governació i Administracions Públiques i
a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques “.
La proposta és aprovada per unanimitat de tots els asssistents.
15.- TORN OBERT DE PARAULA.
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La Regidora, Sra. Elisabet Regué, comenta que una avaria en l’enllumenat de la Crta.
de Camprodon s’ha tardat molt en arranjar, la qual cosa suposa un problema per la
seguretat ciutadana. Per altra, demana que se’ls respongui la pregunta que han fet en
el punt que dels carrers i que era concretament, el termini d’execució d’aquestes
obres.
El Sr. Alcalde explica que no ha estat possible resoldre l’avaria amb més celeritat ja
que era molt important atès que els cables estaven malmesos per sota el tram de la
carretera i aquest era un problema que venia de molt enrere i que ara s’ha solucionat
definitivament. Demana disculpes per les molèsties tot i que s’hi ha treballat des del
primer moment. Ple que fa al termini dels carrers, el Sr. Alcalde explica que un cop
aprovat el projecte i un cop aprovat el conveni, s’iniciarà el procediment d’adjudicació
que creu que serà d´ un termini aproximat de 2 mesos i, per tant, confia que s’iniciïn
abans de l’estiu. Pel que fa al termini d´execució de les obres, comenta que s’ha
insistit a Incasol que el termini sigui el termini més breu possible.
El regidor Sr. Gerard Costa fa una consulta sobre la inversió que haurà de fer
CEVASA a la Colònia Espona, la qual li és aclarida per part del Sr. Alcalde.

No havent-hi més assumptes a tractar, l´Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
21:05 hores de la qual s´estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que
certifico, l´Alcalde de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
Alcalde-president

