AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA
24/09/2010

DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA

Identificació de la sessió:
Legislatura: 2007-2011
Sessió número: 2010/30
Caràcter: Ordinari
Lloc: Sala de plens
Hora: 21:00
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. Jordi Terrades i Burniol, regidor
Sr. Joan Àlvarez i Pujol, regidor
Sr. Sergi Albrich i Viñas, regidor
Sr. Gerard Costa i Albrich, regidor
Excusen la seva presència:
Sr. Raimon Traver i Burniol, regidor

Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.

ORDRE DEL DIA:
1. APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
DE L´AJUNTAMENT EN DATA 30/07/2010.
2. APROVACIÓ TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DEL MAS EL GRAU.
3. APROVACIÓ DECLARACIÓ OBRA D´ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT
MUNICIPAL.
4. APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS PER L'EXERCICI 2011.
5. APROVACIÓ ANUL.LACIÓ DEDICACIÓ PARCIAL DEL REGIDOR, SR. JORDI
CAPARRÓS I MARCÉ.
6. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 8/2010
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
7. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 9/2010,
MITJANÇANT SUPLEMENTS DE CRÈDIT.
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8. APROVACIO DEL CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L'AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DE LES ABADESSES I EL CONSORCI ALBA-TER, PER AL
PROJECTE "ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE LES RIBES
DEL TER I FRESER 2010", EN ELS TERMES QUE CONSTEN A
L´EXPEDIENT.
9. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
10. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
11. TORN OBERT DE PARAULA.
S’obre la sessió per la Presidència a les 21:00 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, si bé
prèviament el senyor alcalde fa la proposta d´incloure un nou punt en l´ordre del dia
per la via d´urgència. Es tracta de l´aprovació d´una addenda al contracte subscrit en
data 26 de març de 2009, entre el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, l´INCASOL i aquest Ajuntament.
Sotmesa la proposta d´inclusió d´aquest nou punt en l´ordre del dia del Plenari
Municipal, aquesta s´aprova per 7 vots positius ( 6 del grup polític municipal del PSC i
1 del grup polític municipal de CiU) i 3 vots en contra del grup polític municipal d´ERC.
S´inclou com a punt número 9 de l´ordre del dia.

1. APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL
PLE DE L´AJUNTAMENT EN DATA 30/07/2010.
Sotmesa l´acta de la sessió Plenària de data 30 de juliol de 2010 a consideració dels
seus membres, aquesta s´aprova per unanimitat.

2. APROVACIÓ TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL DEL MAS EL GRAU
La Secretària de la Corporació procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ La Comissió Provincial d’Urbanisme de Girona en data 21 de juliol de 2010 va
aprovar definitivament el Pla Especial del Mas El Grau de Sant Joan de les
Abadesses, promogut pel Sr. Borja Solà i Roca, supeditant-ne la publicació en el
DOGC i consegüent efectivitat a la presentació d’un text refós que contingui un seguit
de prescripcions que assenyala l’informe de la comissió.
Atès que l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme no requereix un nou tràmit
d’informació pública i, per tant s’entén com a l’aprovació pura i simple de planejament,
tal i com determina l’art 90.1 a) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el text Refós de la Llei d’Urbanisme.
Atès que per part dels arquitectes redactors del Pla Especial s’ha procedit a redactar el
Text Refòs del PE introduint totes les esmenes a que fa referència l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme, d’acord al que s’estableix a l’art.90.3 del Decret
Legislatiu 1/2005
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents
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ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el Text Refòs del Pla Especial del Mas El Grau de Sant Joan de
les Abadesses, redactat pels arquitectes Núria Roqué i Riu i Jaume Paret Garcia, el
qual incorpora totes les prescripcions assenyalades per al Comissió Territorial
d’Urbanisme de data 21 de juliol de 2010.
SEGON.- TRAMETRE dos exemplars del Text Refòs, degudament diligenciat, a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per tal que procedeixi als tràmits oportuns
per a l’efectivitat del Pla Especial del Mas El Grau de Sant Joan de les Abadesses “:
El Sr. Alcalde explica breument el procés de tramitació del projecte i el canvi d’ús de
l’edifici per encabir-hi un hotel.
Sotmesa la proposta d´acord a consideació dels membres del Plenari municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
3. APROVACIÓ DECLARACIÓ OBRA D´ESPECIAL INTERÈS O UTILITAT
MUNICIPAL.
La Secretària de la Corporació procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Vista la sol.licitud de llicència municipal d´obres sol.licitada per part del servei Català
de la Salut en data de registre d´entrada 9 de juliol de 2010, per a la construcció del
nou consultori local Sant Joan de les Abadesses.
Atès l´acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 2
d´agost de 2010, mitjançant el qual s´aprovà atorgar la llicència municipal d´obres
esmentada a l´apartat anterior.
Atesa la instància presentada pel Servei Català de la Salut, en data de registre
d´entrada 9 de setembre de 2010, mitjançant la qual sol.licita que es faci la declaració
d´obra d´interès o utilitat municipal per l´obra de construcció del consultori local.
Atès el que estableix l´article 5.2 de l´Ordenança Fiscal número 4, reguladora de
l´Impost sobre construccions, instal.lacions i obres, el qual determina que podran
gaudir d´una bonificació del 50% les construccions, instal.lacions i pobres que siguin
declarades d´especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històrico-artístiques o de foment de l´ocupació, corresponent al Plenari
Municipal adoptar aquesta declaració, prèvia sol.licitud de l´interessat.
Atès que en l´obra que ens ocupa hi concórrer circumstàncies socials que habiliten la
declaració d´especial interès
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- DECLARAR les obres de construcció del nou consultori local Sant Joan de
les Abadesses com a obra d´especial interès o utilitat municipal, de conformitat amb el
que estableix l´article 5.2 de l´Ordenança Fiscal número 4, reguladora de l´Impost
sobre construccions, instal.lacions i obres.
SEGON.- CONCEDIR al Servei Català de la Salut una bonificació del 50% de l´import
de la llicència municipal d´obres atorgada mitjançant acord adoptat per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada en data 2 d´agost de 2010.
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TERCER.- COMUNICAR el present acord al Servei Català de la Salut a fi i efectes
oportuns “.
El Sr. Alcalde explica el contingut de la proposta i diu que es tracta del solar on anirà
ubicat el nou consultori local.
El regidor Sr. Joan Àlvarez explica que el seu vot serà negatiu ja que es tracta de fer
un pagament durant la propera legislatura i no els hi sembla correcta. Si l´equip de
govern creu en aquest projecte, el que han de fer és pagar abans d’acabar aquesta
legislatura.
El Sr. Alcalde li aclareix que aquest punt tracta de declarar de l’edifici d’interès públic i
el que ell parla es tractarà en un punt posterior.
Sotmesa la proposta d´acord a consideació dels membres del Plenari municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
4. APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS PER L'EXERCICI 2011.
La Secretària-interventora de la Corporació, Sra. Raquel Costa Iglesias, procedeix a
llegir la següent proposta d´acord:
“ El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19, el
procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.
En concret, l’art. 16.1 del text legal esmentat anteriorment determina que, els acords
de modificació de les ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes
afectades i les dates de la seva publicació i de l’inici de la seva aplicació.
Atès que per a l’exercici econòmic de 2011 es proposa modificar l’ordenança fiscal
número 2, reguladora de l’lmpost sobre Béns lmmobles, per la qual es proposa
rebaixar el seu tipus de gravamen en un 5% i situar el tipus de gravamen pels béns
immobles de naturalesa urbana al 0,73 per 100 i, el tipus de gravamen pels béns
immobles de naturalesa rústica al 0,63 per 100. Per altra banda, es proposa modificar
l’ordenança fiscal número 12, reguladora de la taxa per a la recollida d’escombraries,
per la qual es proposa rebaixar les tarifes d´aquesta taxa en un 5,4%, per tal que
l’article 5.2 de l’esmentada ordenança quedi redactat de la forma que es transcriu a
continuació:
“a) Epíqraf primer. Habitatqes

Anual 2011

Semestral 2011

Per cada habitatge

103,44

51,72

256,81
347,94
443,62

128,41
173,97
221,81

b) Epíqraf seqon. Allotjaments
-Hotels i fondes:
- Fins a 100 m2
- De 100 a 200 m2
- De més de 200 m2

c) Epígraf tercer. Establiments d’alimentació
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-Supermercats, economats i cooperatives:
- Fins a 100 m2
- De 100 a 200 m2
- Més de 200 m2

256,81
347,94
443,62

128,41
173,97
221,81

- Magatzems a l‘engrós de fruites, verdures i hortalísses:
- Fins a 100 m2
- De 100 a 200 m2
- Més de 200 m2

256,81
347,94
443,62

128,41
173,97
221,81

- Fins a 100 m2
- De 100 a 200 m2
- Més de 200 m2

256,81
347,94
443,62

128,41
173,97
221,81

- Locals comercials donats d’alta d’IAE

172,40

86,20

- Locals comercials no donats d´alta d’IAE

121,20

60,60

256,81
347,94
443,62

128,41
173,97
221,81

256,81
347,94
443,62

128,41
173,97
221,81

256,81
347,94
443,62

128,41
173,97
221,81

256,81
347,94
443,62

128,41
173,97
221,81

- Peixateries:

d) Epígraf guart. Establiments de restauració
- Restaurants:
- Fins a 100 m2
- De 100 a 200 m2
- Més de 200 m2

- Cafeteries:
- Fins a 100 m2
- De 100 a 200 m2
- Més de 200 m2

- Wisqueries i pubs:
- Fins a 100 m2
- De 100 a 200 m2
- Més de 200 m2
- Bars:
- Fins a 100 m2
- De 100 a 200 m2
- Més de 200 m2
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- Tavernes:

163,45

81,73

- Cinemes i teatres

420,57

210,29

- Sales de festes i discoteques

749,18

374,59

- Sales de bingo

420,57

210,29

e) Epíqraf cinquè. Establiments d’espectacles:

f) Epígraf sisè. Altres locals industrials o mercantils
- Indústries locals

257,05

128,53

- Tallers

314.,41

157,06

- Taller + domicili

417,85

208,93

- Negoci + domicili

290,59

145,30

- Indústries de fins a 5 treballadors

172,40

86,20

- Indústries de 5 a 20 treballadors

271,07

135,53

- Indústries de 21 a 50 treballadors

443,62

221,81

- Indústries de 51 a 200 treballadors

749,18

374,59

- Indústries de més de 200 treballadors

1.102,79

551,40

- Per recollida d’1 contenidor

312,46

156,23

- Cámping
(per plaça/ capacitat de persones)

6,43
103,44

3,22
51,72

Atès que per altra banda, també es proposa la modificació de l’article 4 de I’ordenança
fiscal número 28, reguladora del preu públic per als serveis d´hostatgeria de l´Alberg
Rural Ruta del Ferro, per tal que quedi redactat de la forma que es transcriu a
continuació:
“ Article 4t. Quantia
Les tarifes per prestació del servei regulat en la present ordenança seran:
1. PREUS ALBERG RURAL RUTA DEL FERRO
a)TEMPORADA ALTA ( 22-12/ 04-01 i 18-06/14-11):
Tarifa A
Tarifa B

26,40 ( Pernoctar i esmorzar )
21,55 ( Pernoctar esmorzar )

Apats: Dinar i Sopar Tarifa A: 13,90

Tarifa B: 11,85
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Dinar o sopar Tarifa A: 7,75

Tarifa B: 6,50

Serveis addicionals: Esmorzar

4,05

Dinar o sopar addicional
Dinar o sopar addicional
Lloguer tovalloles
Utilització diürna

Tarifa. A

Tarifa. B

10,10 ( 13 anys o més )
6,70 ( 12 anys o menys)
2,65
5,05

Majors de 30
anys
Menors de 29
anys
Grups de més de 10 pax.
15% desc. Sobre tarifa B-Entitats censades per la Secretaria General de
Joventut

* Suplement de 2 Euros per a no alberguistes
* Suplement de bany 3,15 €
*Preu llit no ocupat en habitació
tancada en :
Temporada baixa
7,25€
Temporada alta
9,10€
TOTS AQUESTS PREUS SÓN AMB IVA INCLÒS.
b)TEMPORADA BAIXA la resta de l’any:
Tarifa A
Tarifa B

21,70 ( Pernoctar i esmorzar)
17,15 (Pernocatar i esmorzar)

Apats: Dinar i Sopar Tarifa A: 13,90
Dinar o sopar Tarifa A: 7,75

Tarifa. A

Tarifa. B

Tarifa B: 11,85
Tarifa B: 6,50

Majors de 30
anys
Menors de 29
anys
Grups de més de 15 pax.
15% desc. Sobre tarifa B-Entitats censades per la Secretaria General de
Joventut

* Suplement de 2 Euros per a no alberguistes
* Suplement de bany 3,15 €
*Preu llit no ocupat en habitació
tancada en :
7,25€
Temporada baixa
Temporada alta
9,10€
TOTS AQUESTS PREUS SÓN AMB EL 8% IVA INCLÒS.
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2. PREUS ALBERG RUTA DEL FERRO
Tarifa B
20,40
15,95

-Temporada alta:
-Temporada baixa:

Tarifa A
23,75
18,95

Temporalitat: T. alta : ( 22-12/ 04-01 i 18-06/14-11):
T. baixa: la resta de l’any
Apats: Dinar i Sopar Tarifa A: 13,90
Dinar o sopar Tarifa A: 7,75

Tarifa B: 11,85
Tarifa B: 6,50

Serveis addicionals: Esmorzar

4,05

Dinar o sopar addicional
Dinar o sopar addicional
Lloguer tovalloles
Utilització diürna

Tarifa A
Tarifa B

10,10 ( 13 anys o més )
6,70 ( 12 anys o menys)
2,65
5,05

Majors de 30 anys
Menors de 29 anys
Grups de més de 15 pax
15% Desc. Sobre tarifa B – Entitats censades per la Secretaria General
de Joventut

* Suplement de 2 Euros per a no alberguis
* Suplement de bany 3,15€
*Preu per llit no ocupat en habitació
tancada en :
7,25€
Temporada baixa
Temporada
alta
9,10€
TOTS AQUESTS PREUS SÓN AMB 8% IVA INCLÒS.

3. TARIFES ESCOLARS
DORMIR I
ESMORZAR
TB
TA
+1 NIT

12,30€

15,05€ 18,80 €

1NIT
12,30 € 16,45€
Llençols no inclosos, (excepte professors)
TEMPORALITAT ESCOLAR
PRIMAVERA
Temporada alta:04-04-11 – 20-06-11

MP
TB

18,80 €

PC
TA

TB

TA

21,55 €

24,15 € 26,90€

22,95 €

24,15 € 28,30€
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Temporada baixa: la resta
Gratuïtat per mestres un cada 20.
Tarifa per monitors és del 50% del servei que realitzin.
Preu àpat extra és de 6,50 € «
4. PREUS LLOGUER BICICLETES
Temporalitat Preus
½ dia
12€
1 dia
17€
Preus lloguer Casc: 1,5€
L’usuari podrà pagar amb tarja bencària fent-se càrrec del cost de la comisssió
corresponent “.
I finalment pel que respecte a la resta d´ordenances fiscals es proposa congelar-les
per a l´exercici econòmic de 2011.
Vist l’informe favorable de secretaria-intervenció respecte les modificacions de les
ordenances fiscals proposades per a l’exercici 2011.
És pel que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels impostos que regiran des de l‘1 de gener del 2011 i que s’han
esmentat a la part expositiva anterior.
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 l‘1 de gener de
2011, una vegada efectuada la seva publicació íntegra en el BOP”.
El Sr. Alcalde resumeix que es proposa congelar tots els impostos i taxes que no
s´incrementin ni tan sols amb l’IPC i, abaixar el percentatge de l’IBI un 5% i abaixar en
un 5,4 % de la taxa d’escombraries.
El regidor Sr. Sergi Albrich, explica que votaran negativament a la proposta ja que en
època de crisi s’haurien de baixar els impostos i taxes més i afavorir la butxaca dels
vilatans. Pel que fa a l’IBI vol deixar clar que el que s’abaixa és el tipus impositiu però
com que el valor cadastral puja, acaba pujant l’import de l’IBI. Creuen que el tipus de
gravamen es podria baixar més. Pel que va a l’impost de vehicles de tracció mecànica
que es congela, creu que es podria baixar més ja que s’està quasi bé al topall màxim
que la llei permet. Fa referència a la taxa d’escombreries i felicita a la població per
l’acollida del servei porta a porta que ha suposat poder baixar la taxa cada any des de
la seva implantació. Creuen que aquesta taxa encara es podria abaixar més si es
dugessin a terme més campanyes per destacar la importància de reciclar per la
disminuir el rebuig.
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El Sr. Alcalde esmenta que l’Ajuntament té un pla de sanejament iniciat l’any 2004 i
que per tal de complir-lo es va haver de modificar l’any 2005 , moment en que encara
governava Esquerra Republicana de Catalunya i que es va tornar a modificar l’any
2007, moment en que ell va assumir l’alcaldia. Amb tot això vol dir que tot i posar el
coll per reconduir la situació de l’Ajuntament, no es va fer res i per això es va haver de
fer una modificació darrera l’altra. Les ordenances que es proposa modificar venen
marcades per una rigorositat en la gestió i sobretot, per un pla de gestió dur i també
molt dur d’haver-lo d’aplicar degut a l’enorme deute que té l’Ajuntament. El Sr. Alcalde
també explica que el Consell Comarcal del Ripollès i la Conselleria d’Economia i
Finances estan fiscalitzant la gestió econòmica de l’Ajuntament. La voluntat seria
poder abaixar més els impostos però la responsabilitat els fa ser rigorosos per tal de
solucionar el que es varen trobar d’una gestió anterior.
El regidor Sr. Gerard Costa demana si es pot fer alguna gestió amb els valors
cadastrals ja que és un tema que ja va néixer malament i està suposant un augment
molt important, tot i baixant el tipus impositiu de l´impost. Remarca que la mateixa llei
no permetrà baixar més el tipus impositiu i l’impost continuarà augmentat de forma
brutal. Creu que el preu dels pisos han baixat de valor i, per tant, s’haurien de revisar
els valors a la baixa. En quan a les deixalles explica que abans l’import de la gestió de
la recollida de deixalles, el Consell Comarcal, el repartia per tothom igual i tot i que
Sant Joan de les Abadesses es va acollir a un sistema pilot, creu que l’import hauria
de ser el mateix per a tota la comarca i pagar la prova pilot entre tots.
El Sr. Alcalde creu que el cadastre no es pot revisar a la baixa i que és cert que ha
coincidit la revisió amb la baixa del mercat immobiliari que ha suposat un perjudici per
a Sant Joan. Creu que amb les correccions aplicades durant els últims anys es va
reduint la pressió del valor cadastral. Continua pensat que Sant Joan és un poble car i
endeutat i que ho està pagant car i això és el que explica a la gent cada dia i des del
càrrec que ocupa, no defuig cap responsabilitat que ell hi pugui tenir.
El regidor Sr. Sergi Albrich comenta que el pla de sanejament té com a finalitat acabar
amb el deute i sanejar l’economia de l’ajuntament però creu que a l’any 2010 s’ha
duplicat l’IBI respecte al 2006 i triplicat el del 2003. Ells no volen baixar més el tipus
impositiu per recaptar més, però augmenten les inversions i per tant també augmenta
el deute i amb la recaptació de més IBI, els hi va bé pel dia a dia de l’ajuntament i en
canvi augmenten el deute amb inversions.
El Sr. Alcalde diu que s’han de separar el que són inversions i obligacions i creu que el
Sr. Albrich sap que s’està immers en el desenvolupament de la Llei de Barris, que
comporta moltes obligacions i també del Terra de Comtes i Abats, amb una inversió
de 2 milions d’euros sobre la taula que ell creu que s’ha dut d’una forma perfecta. Si ell
busca i mira les inversions que s’han dut al municipi i comprova la repercusió que ha
tingut per la gent del poble, difícilment diria el que diu. Creu que són debats que ara en
aquest punt no aportes res.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Muncipal,
aquesta s´aprova per 6 vots positius del grup polític municipal del PSC, 1 abstenció del
grup polític municipal de CiU i 3 vots negatius del grup polític municipal d´ERC.
5. APROVACIÓ ANUL.LACIÓ DEDICACIÓ PARCIAL DEL REGIDOR, SR.
JORDI CAPARRÓS I MARCÉ.
La Secretària de la Corporació procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
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“ Atès l´acord adoptat pel Plenari municipal en sessió celebrada en data 28 de març de
2008, mitjançant el qual es va aprovar la dedicació parcial a l´Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses del regidor de joventut, festes, esports, entitats i noves tecnologies,
Sr. Jordi Caparrós i Marcé.
Atès que per motius personals a partir del dia 18 de setembre de 2010 el Sr. Jordi
Caparrós i Marcé no podrà exercir les funcions pròpies de les seves regidories en
règim de dedicació parcial.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l´anul.lació de la dedicació parcial a l´Ajuntament de Sant Joan
de les Abadesses del regidor, Sr. Jordi Caparrós i Marcé a partir del dia 18 de
setembre de 2010.
SEGON.- ANUL.LAR a partir de l´esmentada data les retribucions que aquest membre
de la Corporació percep per l´exercici del seu càrren en règim de dedicació parcial i
donar-lo de baixa en el règim general de la Seguretat Social.
TERCER.- Que es publiqui el present acord de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la
Província, als efectes dels seus coneixement general, donada la seva transcendència”.
El Sr. Alcalde explica breument el contingut de la proposta.
Sotmesa la proposta d´acord a consideació dels membres del Plenari municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.

6. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT
8/2010 MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS

NÚMERO

La Secretària-interventora de la Corporació procedeix a llegir la següent proposta
d´acord:
“ Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 30 de juliol de 2010 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari número 8/2010.
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a
les quals no hi ha en el pressupost ordinari actual consignació pressupostària, s’ha de
tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant nous o majors
ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la
corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:

Partida

Nom

Proposta de consignació

01.172.14308

Plans
extrarodinaris 24.769,76 €
d´ocupació local
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Total altes crèdits : 24.769,76 €
Finançament que es proposa:
1/ Nous o majors ingressos efectivament recaptats:
Partida

Nom

Proposta
de
Consignació

01.45085

Subvenció
24.769,76 €
SOCPlans
extraordinaris
d´ocupació
local

Total finançament: 24.769,76 €

Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.
Atès el que estableixen els articles 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als
articles 34 a 38 del RD 500/1990.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de crèdit extraordinari número 8/2010, per import de
24.769,76 € que cal finançar mitjançant nous o majors ingressos efectivament
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la corporació, de conformitat
amb el detall exposat a la part expositiva anterior.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les “.
El Sr. Alcalde explica breument que la partida creada de nou és per tal de poder
gestionar la partida que donarà cabuda a la subvenció rebuda per als nous plans
d’ocupació que donarà feina a temps parcial a 5 persones: 2 per digitalització de
l’arxiu, una per millora de la web municipal i 2 per supressió de barreres
arquitectòniques.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
7. APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT
9/2010, MITJANÇANT SUPLEMENTS DE CRÈDIT

NÚMERO

La Secretària-interventora de la Corporació procedeix a llegir la següent proposta
d´acord:
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“ Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 16 de setembre de 2010 s’inicia l’expedient
per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplements de crèdit número
9/2010.
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a
les quals no hi ha en el pressupost ordinari actual consignació pressupostària suficient,
s’ha de tramitar l’expedient de suplement de crèdit que cal finançar mitjançant nous o
majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de
la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
Suplement de crèdits:

Partida

Nom

Proposta de consignació

01.920.22000

Material d´oficina

5.254,17 €

Total altes crèdits : 5.254,17 €
Finançament que es proposa:
1/ Nous o majors ingressos:
Partida

Nom

Proposta
de
Consignació

01.39212

Indemnització
5.254,17 €
ACA
gestió
cànon aigua

Total finançament: 5.254,17 €

Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.
Atès el que estableixen els articles 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als
articles 34 a 38 del RD 500/1990.
Per tot el que s´acaba d´exposar, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de suplement de crèdit número 9/2010, per import
de 5.254,17 € que cal finançar mitjançant nous o majors ingressos efectivament
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la corporació, de conformitat
amb el detall exposat a la part expositiva anterior.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà
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del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les “.
El Sr. Alcalde explica breument la proposta dient que és el primer cop que l’Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses rep uns diners per a la bona gestió administrativa en la
cobrança dels rebuts de l’aigua i conseqüentment, del cànon de sanejament. Els
diners aniran destinats a l’adquisició de material d’oficina encara pendent d’assignar.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
8. APROVACIO DEL CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE L'AJUNTAMENT DE
SANT JOAN DE LES ABADESSES I EL CONSORCI ALBA-TER, PER AL
PROJECTE "ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE LES RIBES
DEL TER I FRESER 2010", EN ELS TERMES QUE CONSTEN A
L´EXPEDIENT.
La Secretària de la Corporació procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Vist el text del conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses i el Consorci Alba-Ter, per al projecte “Actuacions de millora i manteniment
de les ribes del Ter i Freser 2010”, en els termes que consten a l´expedient.
Atès que el Consorci Alba-Ter va redactar el projecte “Actuacions de millora i
manteniment de les ribes del Ter i Freser 2010” amb un import total de 122.049,25 €,
presentant-lo a la convocatòria oberta per la Diputació de Girona en conveni amb
l’Obra Social “La Caixa”.
Atès que aquest ajuntament va sol·licitar l’execució de treballs de millora de la ribera
del Ter per un import total de 41.768,89 €.
Atès que la subvenció rebuda en el cas de les actuacions corresponents al municipi de
Sant Joan de les Abadesses equival al 80% de la totalitat de l’actuació, el finançament
de l’import que queda fora de dita subvenció, 8.353,78 €, anirà a càrrec d’aquest
ajuntament.
Atès que en la partida pressupostària número 05.161.6190510 del pressupost vigent hi
ha disponibilitat pressupostària per a fer front a la despesa de 8.353,78 €.
La Junta de Govern Local, per unanimitat de tots els membres assistents, va adoptar
els següents
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses i el Consorci Alba-Ter, per al projecte “Actuacions de millora i manteniment
de les ribes del Ter i Freser 2010”, en els termes que consten a l´expedient.
SEGON.- FACULTAR a l'alcalde Sr. Ramon Roqué i Riu per a la signatura de tots els
documents necessaris per a l’efectivitat del present acord.
TERCER.- Imputar la despesa de 8.353,78 € euros que ha d’assumir l’Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses a la partida pressupostària número 05.161.6190510 del
pressupost vigent.
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QUART.- COMUNICAR el present acord al Consorci Alba-Ter a fi i efectes oportuns”.
El Sr. Alcalde destaca del projecte la subvenció aconseguida per l’Ajuntament per
import de 41.768 €, i considera que s’ha presentat un bon projecte cosa que ha
facilitat del concessió de la subvenció. Explica d’una forma breu l’actuació que es durà
a terme.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat dels assistents.
9. APROVACIÓ ADDENDA CONVENI FORMALITZAT EN DATA 26 DE
MARÇ DE 2009 ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL
I OBRES PÚBLIQUES, L´INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I AQUEST
AJUNTAMENT, PER LA VENDA D´UN SOLAR SITUAT A LA UNITAT
D´ACTUACIÓ ESPONA-MARAGALL- RAMON D´URG, PROPIETAT DE
L´INCASOL.
La Secretària de la Corporació procedeix a llegir la següent proposta d´acord:
“ Atès que en data 26 de març de 2009 es va formalitzar un conveni entre el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l´Institut Català del Sòl
(INCASOL) i l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, pel qual aquestes
administracions acordaven col.laborar conjuntament per tal de pode impulsar
l´edificuació d´un nou Centre d´Atenció Primària a la Unitat d´Actuació EsponaMaragall-Ramon d´Urg.
Atès que a l´atorguen tercer del mencionat conveni, i en vitut d´aquesat voluntat de
col.laboració, l´INCASOL va vendre a l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses el
solar de la seva propietat de 276 m2 de superfície.
Atès que el preu d´aquesta compravenda es fa fixar en 267.168,00 euros, més la
quantitat de 42.742,88 euros en concepte d´IVA.
Atès que la quantitat de 42.742,88 euros corresponent a l´IVA va ser satifeta per part
d´aquest Ajuntament en el moment de la formalització de l´escriptura pública de
compravenda.
Atès que el pagament de la quantitat restant es va ajornar fins el dia 31 de desembre
de 2011.
Atès que aquest Ajuntament ha sol.licitat a l´INCASOL ajornar el pagament de
l´esmentada quantitat fins el dia 31 de desembre de 2012, per la qual cosa s´ha
redactat la present addenda.
És pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l´addenda al conveni subscrit en data 26 de març de 2009 entre
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l´Institut Català del Sòl i
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en la forma que consta a l´expedient.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes
oportuns.
El Sr. Alcalde explica que gràcies al conveni al qual fa referència l’addenda,
l’Ajuntament va poder adquirir la meitat de la parcel.la on hi aniran ubicats els nous
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dispensaris municipals al Carrer Ramon d’Urg/Joan Maragall. En el seu moment
l’Ajuntament no disposava de prous diners per a fer front al pagament de la parcel.la
però sí que tenia la voluntat i idees clares de que Sant Joan de les Abadesses
necessitava un nou centre de salut i, per tant, es va pactar amb INCASOL l’ajornament
del pagament fins a 31 de desembre de 2011. Amb la present addenda s’amplia el
termini de pagament un any més. S’ha cregut convenient, degut el context econòmic
del moment, no haver de pressionar ni aquest any ni l’any vinent, el pagament de la
resta de parcel.la.
El regidor Sr. Joan Àlvarez creu que és traspassar un deute de manera oculta a una
altra legislatura i, per tant, creu que se’n haurien de fer càrrec en el proper pressupost
del 2011.
El Sr. Alcalde creu que no és així ja que en el conveni es fixava com a garantia l’edifici
on hi ha ubicat a l’actualitat el centre de salut, fet que suposa que l’Ajuntament no hagi
de patir per a fer front a aquests diners. Creu que amb el conveni es dóna una mica
més de temps per si millora el mercat immobiliari i es pot donar un millor preu a
l’edifici. Actualment ja té un valor important que en el moment de la venda a
l’ajuntament encara li quedarien uns 300.000 per reinvertir en el municipi. Creu que
l’unica cosa que es fa en aquesta addenda és donar-se una mica més de temps per un
millor preu.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració del Plenari Municipal, aquesta s´aprova
per 7 vots positius ( 6 del grup del PSC i 1 del grup de CiU) i 3 vots negatius del grup
polític municipal d´ERC.
10. DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA.
El Plenari Municipal es dóna per assabentat dels Decrets d´Alcaldia compresos entre
el número 71 i el 81 de 2010.
11. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
El Plenari Municipal es dóna per assebentat dels acords adoptat per la Junta de
Govern Local compresos entre el 12 de juliol i el 30 d´agost de 2010, ambdós
inclosos.
12. TORN OBERT DE PARAULA.
El regidor Sr. Joan Àlvarez comenta que ja han vist que s’han activat les alarmes de
l’edifici del Palmàs i del Palau de l’Abadia però creuen que al Palau de l’Abadia
donades les exposicions de molt valor econòmic que sovint hiha exposades, seria
interessant augmentar la seguretat amb càmeres que ja si algun dia passés alguna
cosa amb les obres que s’hi exposen, seria més difícil assumir la seva compensació.
Un altra tema al qual fa referència el Sr. Àlvarez és el soterrament dels cables dels
carrers de la Vila vella, atès que han vist que ja s’han passat al cobrament les
contribucions especials i demana quina previsió hi ha de retirar-los.
També fa la proposta de commemorar els 30 anys de la retirada del tren a Sant Joan
de les Abadesses i dels 130 de la seva arribada. Creu que seria interessant per les
noves generacions commemorar-ho.
El Sr. Alcalde explica els contactes que ja ha mantingut amb el president del Consell
Comarcal del Ripollès sobre aquest tema i s’han posat sobre la taula diferents
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propostes de commemoració no tan sols a nivell local, tot i que no s’ha acabat de
concretar res. El Sr. Alcalde recull la proposta del grup municipal d´ERC.
En quant als serveis dels carrers explica que tots s’han de soterrar, tot i que a mida
que es vagin acabant els carrers les companyies ho aniran fent. Creu que en pocs
mesos quedaran enterrats.
Fa referència al tema de seguretat i explica els sistemes de seguretat dels dos edificis
municipals i que també disposen d’assegurances. És cert que altres mesures
addicionals anirien bé però si es detectés algun problema. Explica que al Palmàs n´ hi
ha alguna i ressalta que mai a cap edifici municipal hi ha hagut tanta seguretat com en
aquests dos edificis.
No havent-hi més assumptes a tractar, l´Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
21:45 hores de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que
certifico, l´Alcalde-President de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
L`Alcalde

