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ACTA DE LA SESSIÓ
S
OR
RDINÀRIA DEL
D
PLE DE
D L’AJUNT
TAMENT D
DE DATA 28
2 DE
SETE
EMBRE DE
E 2012
Identtificació de la sessió:
Legisslatura: 201
11-2015
Sesssió número: 11
Carà
àcter: ordinà
ària
Lloc: Sala Plenss
Data
a: 28/09/201
12
Hora
a: 21:00
a d'Assitents
Llista
SR. RAMON
R
RO
OQUÉ I RIU
U, PRESIDE
ENT
SRA
A. MONTSERRAT TALL
LANT I DES
SCAMPS, VOCAL
V
SRA
A. ANNA RU
UANO I ROM
MERO , VO
OCAL
SR. JORDI
J
CAP
PARRÓS I MARCÉ,
M
VO
OCAL
SRA
A. SILVIA CA
ARREIRA I LLENDERR
ROZAS, VO
OCAL
SRA
A. MAGDA MANZANAL
M
L I SAURET
T, VOCAL
SR. ENRIC
E
PAL
LAU I HOMS, VOCAL
SRA
A. CONCEPCIÓ FORM
MATGÉ I MA
ARCER, VO
OCAL
SR. EUSEBI
E
PU
UIGDEMUN
NT I PUIG, VOCAL
V
SR. SERGI
S
ALB
BRICH I VIÑ
ÑAS, VOCA
AL
SRA
A. Mª LLUÏSA
A PÈREZ CASTRO,
C
V
VOCAL
Sra. Raquel Cossta Iglesias, Secretària
a-intervento
ora que en dóna
d
fe.

ORD
DRE DEL DIA:
1.- PRESA
P
DE
E POSSESSIÓ DEL REGIDOR DEL GRU
UP DE CiU
U, SR. EUS
SEBI
PUIG
GDEMUNT I PUIG
2.- APROVACIÓ
A
Ó DE L´ACT
TA DE LA SESSIÓ
S
PLENÀRIA DE
E DATA 27 DE JULIOL
L DE
2012
2
A
Ó DEFINIT
TIVA ORDE
ENANÇA FISCAL NÚM
MERO 24, REGULAD
DORA
3.- APROVACIÓ
DE LA
L TAXA DE
E LA LLAR D´INFANTS MUNICIP
PAL
4.- APROVACIÓ
A
Ó ORDENA
ANCES FISC
CALS PER L’ EXERCICI 2013
5.- MOCIONS
M
G
GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS:
5.1.- MO
OCIÓ PER
R EVITAR LA
L PRIVAT
TITZACIÓ DE
D L´EMPR
RESA PÚB
BLICA
AIGÜ
ÜES TER LLOBREGA
L
AT I PER A GARANTIR EL COM
MPLIMENT DELS CAB
BALS
LEGA
ALS DE MA
ANTENIMENT DEL RIU TER
DE LA SA
5.2.- MO
OCIÓ EN DEFENSA
D
ANITAT PÚ
ÚBLICA UN
NIVERSAL I DE
QUA
ALITAT
5.3.- MO
OCIÓ PER A LA CREA
ACIÓ D´UN ESTAT PROPI PER A CATALUN
NYA
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6.- DONAR
D
COM
MPTE DELS ACORDS
S ADOPTAT
TS PER LA
A JGL
7.- DONAR
D
COM
MPTE DELS DECRET
TS D´ALCAL
LDIA
8.- TORN
T
OBER
RT DE PAR
RAULA

S’obre la sessió
ó per la Presidència a les 21:00 hores i comp
provada perr la Secretà
ària la
existtència del quòrum su
uficient perrquè pugui ser inicia
ada la sesssió en priimera
convvocatòria, ess procedeixx a conèixerr els assumptes incloso
os en l’ordre
e del dia.

P
DE
E POSSESSIÓ DEL REGIDOR DEL GRU
UP DE CiU
U, SR. EUS
SEBI
1.- PRESA
PUIG
GDEMUNT I PUIG
Atès que en se
essió plenà
ària celebra
ada en data
a 27 de juliol de 2012
2 es va pre
endre
cone
eixement de
e la renúnciia al càrrecc de regidorr de I’Ajunta
ament de S
Sant Joan de
d les
Abad
desses, pre
esentada pe
el Sr. Raimon Traver i Burniol, de
el grup polític municip
pal de
CiU i de tots els
e càrrecs que se’n deriven i, alhora es varen
v
sol.liicitar a la Junta
J
Electtoral les cre
edencials de
e la persona
a que, d’aco
ord amb la correspone
ent llista electoral
prese
entada per CiU, li corre
espongués ocupar el càrrec
c
vacan
nt de regido
or.
Viste
es les cred
dencials exxpedides per
p
la Junta Electora
al Central del Sr. Eusebi
Puigdemunt i Pu
uig.
Atès el que estableix l’artticle 108.8 de la Llei Orgànica 8/1985,
8
de 19 de juny
y, del
Règim Electoral General, modificat
m
pe
er la Llei Orgànica
O
8/1
1991, de 13
3 de març, en el
mom
ment de la presa
p
de po
ossessió i per
p tal d’ad
dquirir la ple
ena condiciió del càrre
ec del
regid
dor, els can
ndidats elecctes hauran de jurar o prometre acatament
a
a la Constitució,
per això
a
per parrt de I’Alcald
de, Sr Ramon Roqué i Riu, es form
mula la seg
güent pregunta:
“Jure
eu o prome
eteu per la vostra
v
conssciència i honor compllir fidelmentt les obliga
acions
del càrrec
c
de regidor amb lleialtat
l
a l’o
ordenamentt jurídic actu
ual? “
uigdemunt i Puig: “ Si, prometo ”.
Conttestant el Srr. Eusebi Pu
uidament ell senyor alccalde li fa entrega
e
al nou
n
regidorr del pin de
e l´Ajuntament i
Segu
aque
est s´asseu al seu lloc com a nou regidor del grup políticc municipal de CiU.

A
Ó DE L´AC
CTA DE LA
A SESSIÓ PLENÀRIA
P
LIOL
DE DATA 27 DE JUL
2.- APROVACIÓ
DE 2012
2
Sotm
mesa l´acta de la sessió plenària de data 27
7 de juliol de 2012 a consideració
ó dels
seuss membres, aquesta s´aprova per unanimitat..

A
Ó DEFINIT
TIVA ORDE
ENANÇA FIISCAL NÚM
MERO 24, REGULAD
DORA
3.- APROVACIÓ
DE LA
L TAXA DE
D LA LLAR
R D´INFANT
TS MUNICIIPAL
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Atès l´acord ado
optat pel Plenari Municipal en se
essió celebrrada en datta 27 de juliol de
2012
2, mitjançan
nt el qual, aprovà
a
provvisionalmen
nt la modificcació de l´o
ordenança fiscal
núme
ero 24, regu
uladora de la taxa de la
a llar d´infants municip
pal.
Atès que l´esme
entat exped
dient ha estat exposat al públic mitjançant an
nunci public
cat en
el BO
OP número
o 152, de 7 d´agost de
d 2012, aiixí com tam
mbé, en el tauler d´ed
dictes
d´aquest ajuntament duran
nt un període de 30 die
es hàbils, ha
avent-se pre
esentat dura
ant el
tràmit d´informa
ació pública les següen
nts al.legacions:
1) Al.legaciió presenta
ada pel gru
up polític municipal
m
d´ERC, en d
data de reg
gistre
d´entrad
da 29 d´agost de 2012 i amb núme
ero de regisstre 1.171.
2 Al.legaciió presenta
2)
ada pels membres de
e l´AMPA de
d la Llar d
d´infants El Molí
Petit, en
n data de re
egistre d´en
ntrada 13 de
e setembre
e de 2012 i amb número de
registre 1.235.
Atès que s´ha seguit
s
la tramitació lega
alment esta
ablerta en els
e articles 1
15 i següents del
Reial Decret Le
egislatiu 2/2004, de 5 de
d març, pe
el qual s´ap
prova el text refós de la Llei
reguladora de les Hisende
es Locals, per
p a l´apro
ovació de la
a modificacció de la pre
esent
ordenança fisca
al.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:

PRIM
MER.- DES
SESTIMAR les al.leg
gacions pre
esentades per part d
del grup polític
p
muniicipal d´ER
RC i per l´A
AMPA de la llar d´infa
ants i, APR
ROVAR DE
EFINITIVAM
MENT
l´ordenança fisccal número 24, regulad
dora de la ta
axa de la lla
ar d´infants municipal, en la
forma
a que constta a l´exped
dient.
SEG
GON.- PUBL
LICAR en el Butlletí Official de la Província
P
el text íntegre
e de l´orden
nança
fiscal número 24
4 aprovada definitivam
ment pel Plenari Municipal, la qual entrarà en vigor
una vegada
v
pub
blicat el seu
u text en l´essmentat buttlletí.
L´alccalde-presid
dent comen
nta breume
ent aquest punt de l´o
ordre del d
dia dient qu
ue es
dese
estimen tote
es les al.leg
gacions pre
esentades ja
a que la lla
ar d´infants compta am
mb un
òrgan de presa
a de decisio
ons com éss la Junta del
d seu organisme auttònom. Perr tant,
ord de Ple d´avui l´entenem com
m una ratific
cació dels acords ado
optats en el
e seu
l´aco
mom
ment, per la Junta de l´organisme
e autònom de
d la llar d´´infants i no
o es creu oportú
o
decid
dir sobre unes
u
al.lega
acions que
e no s´han discutit i aprovat pe
er part d´aq
quest
organisme.
Segu
uidament ess cedeix el torn de paraula a la regidora,
r
Srra. Concepcció Formatg
gé, la
qual manifesta que
q el seu grup
g
polític donaran su
uport en la votació
v
d´aq
quest punt, si bé
vol efectuar
e
due
es observaccions:
-

presentade
De les al.legacions
a
es per l´AMPA, sembla
a que hi ha uns 3.000 euros
e
ells, si bé destaca qu
que ballen i segon
ns aquests acabaran pagant-los
p
ue es
tracta de
e pressupo
ostos i, per tant, de previsions que no se
empre s´ac
caben
complintt. També de
estaca que sovint hi ha
a imprevisto
os, com ara
a la inversió
ó que
cal fer pe
er tapar el sorral
s
que té
é un cost aproximat de
e 6.000 euro
os que assu
umirà
l´ajuntam
ment.

PLAÇA MAJOR
R, 3 / 17860 SANT JOAN DE LES
L
ABADESSE
ES / TELÈFON 972 720 100 – FAX 972720894
4
E-ma
ail : ajuntament@
@santjoandelessabadesses.com
m / www.santjoa
andelesabadessses.cat

AJUNTAMENT DE
E LA
BARON
NAL VILA DE
D SANT JOAN
J
DE LES
S ABADESS
SES
-

De les al.legacions
a
presentade
es per ER
RC comenta
a que ja es va quedar en la
última re
eunió de la Junta de la
l Llar d´inffants que es
e parlaría del tema de
d les
bonificaccions en la propera reu
unió que es celebrés.

Segu
uidament el senyor alccalde come
enta que ta
al i com ha
a destacat lla regidora,, Sra.
Form
matgé, el pre
essupost éss una previsió de desp
peses i d´in
ngressos i ccal veure a finals
d´anyy amb la liq
quidació del pressuposst, si aquest es compleix o bé, quines desvia
acions
hi ha
a hagut. Pe
el que fa a la subvencció de la Generalitat, comenta
c
qu
ue sempre es fa
una previsió dell que ens in
ngressaran, si bé a la pràctica,
p
el que ens accaben ingressant
acab
ba essent menys
m
del que
q
es presssuposta ja
j que va en
e funció d
de la matríc
cula i,
tamb
bé destaca que encara no se sap
s
l´imporrt de la su
ubvenció de
el curs antterior.
També comenta
a que a la llar d´infantts sempre hi
h acaben havent
h
inve
ersions a fer que
no es
e preveuen
n en el pre
essupost i, tot això fa que l´ajunttament aca
abi aportantt més
dinerrs en l´orga
anisme auttònom de la llar d´inffants, dels inicialment previstos i que
sobre
epassen am
mb escreix els
e 3.000 eu
uros que s´han comentat anteriorment.
Segu
uidament la regidora, Sra.
S Concep
pció Formattgé destaca
a la seva preocupació per si
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a va disminuint la subv
venció els propers
p
curssos, la qual cosa
comp
portarà que
e l´Ajuntame
ent hagi d´a
acabar aporttant-hi enca
ara més din
ners.
L´alccalde dóna la raó a la regidora i manifesta
m
que
q amb la col.laboracció de tots s´han
s
de trobar sol.luccions i garan
ntir el futur de la llar, davant la no
ova política d
de la Generalitat
per a les llars d´´infants mun
nicipals.
Segu
uidament es
e cedeix el
e torn de paraula al
a regidor, Sr. Sergi Albrich, el qual
maniifesta que el
e seu grup no hi donarran suport per
p 3 motiuss:
1) Perquè no s´han incorporat les al.lega
acions pressentades pel grup d´ERC.
Explica la seva pro
oposta de bonificacion
b
s i manifessta que el P
Plenari Mun
nicipal
pot apro
ovar les modificacions que cregui oportunes a la proposta d´orden
nança
de la llarr d´infants aprovada
a
pe
er la Junta del
d seu organisme auttònom i, perr altra
banda, que
q
es podia haver convocat una
u
reunió de la Junta per disc
cutir i
aprovar les bonifica
acions aban
ns de la cele
ebració d´aq
quest ple.
2 Perquè es
2)
e desestim
ma l´al.legació presenttada per l´A
AMPA. No queda clarr com
es va vo
otar aquest punt
p
en la Junta
J
de la llar d´infantts.
3 Per man
3)
nca de transsparència en relació am
mb els números de la lllar d´infants
s que
serveixe
en per a calccular la taxa
a de la llar, ja que es va
v dir que ell que deixarria de
subvenccionar la Ge
eneralitat, se
eria assumiit a parts igu
uals entre l´ajuntament i les
famílies i al final, qui
q assumeix integram
ment aquestt import són
n els pares
s amb
l´augment de quote
es.
Per tots
t
aquestss motius de
emanen que
e es torni a votar aque
est punt a la
a Junta de la llar
d´infa
ants i es torrnin a fer tots els passo
os.
El se
enyor alcald
de contesta
a dient que no es pot posar en dubte
d
la transparència d´un
inform
me tècnic elaborat pe
er la secre
etària de l´ajuntamentt. Comenta
a que el re
egidor
barre
eja coses i fa
f un esforçç per incorp
porar un deb
bat en el ple si bé, es reitera en el
e que
ha diit anteriorment en relacció a la Junta de l´orga
anisme autò
ònom de la llar d´infantts.
Pel que
q fa a less al.legacion
ns d´ERC, creu
c
que no
o seria just parlar de b
bonificacions
s que
se n´´ha parlat en
e un parell de Juntes de
d forma àm
mplia i en la
a última d´e
elles es va deixar
d
sobre
e la taula el
e tema per a tornar-ne
e a parlar ju
untament am
mb els pare
es i, per tan
nt, no
seria
a just que arra s´aprovessin per part del Plena
ari. Pel que
e fa a l´al.leg
gació de l´A
AMPA
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torna
a a insistir que
q a qui correspon
c
d
debatre
aqu
uests assum
mptes aban
ns de passa
ar-los
per Ple
P perquè siguin
s
ratificcats, és a la
a Junta de la llar d´infa
ants.
El re
egidor, Sr. Sergi
S
Albrich, comenta
a que efectivament és la Junta de
e la llar d´in
nfants
l´òrgan on s´han
n de debatrre prèviame
ent aquests assumptess, si bé hagu
ués estat bé
é que
durant el mes d´exposició
d
pública que hi ha hag
gut, s´hagués convoca
at una Juntta per
parla
ar d´aqueste
es al.legacions i acord
dar amb ells
s el que s´in
ncorporava i el que no
o. Pel
que fa als inforrmes tècniccs, en cap cas ha falttat al respe
ecte als se
erveis tècnic
cs de
ntament i a la senyora secretària, si bé és ce
ert que hi ha
a un informe de 15 de maig
l´ajun
de 20
012 que de
eia que la Generalitat
G
d Cataluny
de
ya deixava d´ingressar
d
r en concep
pte de
subvvenció a la llar
l d´infantts 3.275 eurros. Quan durant el període
p
d´al.legacions es va
conssultar la carrpeta del ple
e, hi havia un altre infforme de 18
8 de juliol, q
que deixava
a clar
que els
e diners que
q deixava
a d´aportar la Generaliitat eren mo
olt menors d
dels que s´havia
tingu
ut constanciia el dia de
el ple, per ta
ant, els diners que de
eixa d´aportar la Generalitat
són assumits
a
íntegrament per
p part dells pares.
El se
enyor alcald
de dóna la paraula a la
a secretària
a per tal que aquesta a
aclareixi el tema
dels dos informe
es que acab
ba de come
entar el regidor, Sr. Alb
brich.
A tal efecte la secretària
s
exxplica que és
é cert que hi ha dos informes, ta
al i com com
menta
el reg
gidor, perqu
uè entre l´un i l´altre hii ha un perííode de tem
mps en el qu
ual la Generalitat
conccreta la seva
a aportació definitiva en
e concepte
e de subven
nció a la llarr, la qual co
osa fa
que quan
q
es de
etermina de forma defin
nitiva aques
st import, s´hagi de mo
odificar el primer
p
dels informes, ja que aque
est preveia una quantitat de subvvenció de la Generalittat no
conccordant amb
b la quantita
at que definitivament acabarà apo
ortant.
El re
egidor, Sr. Albrich,
A
reccalca que el compromíís que havia assumit l´ajuntamen
nt era
que els diners que
q no aportés la Gen
neralitat s´ac
cabarien asssumint a p
parts iguals entre
els pares
p
i l´ajun
ntament i aiixò no es co
ompleix.
L´alccalde contessta al regidor dient que això ja es
s fa, ja que
e si es mira la liquidació del
2011
1 i la que ess preveu aq
quest 2012, veurà que l´aportació de l´ajuntam
ment és el doble
que la de l´any anterior. Pe
er tant, dem
magògia am
mb els núme
eros se´n po
ot fer molta
a però
no vo
ol entrar en debat.
El Srr. Sergi Albrrich comentta que no es
e tracta de l´aportació que ja ve ffent l´ajunta
ament
anua
alment, sinó
ó dels dinerss que no vin
ndran subve
encionats per
p la Gene
eralitat.
mana que digui
d
quina és l´aporta
ació de l´aju
untament a la llar al 2011,
2
L´alccalde li dem
conte
estant el Srr. Albrich qu
ue aquesta va ser de 22.000
2
€, i ta
ambé li dem
mana quina és la
quan
ntitat que es
e preveu que hi hag
gi d´aportarr aquest any 2012, ccontestant el Sr
Albrich, 55.000 €.
El Srr. Albrich ess reitera el que
q anteriorrment ha dit.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per 9 votts positius ( 7 del grup
p polític mun
nicipal del P
PSC i 2 dell grup
polítiic municipal de CiU) i 2 vots negatius del grup polític mu
unicipal d´E
ERC.

4.- APROVACIÓ
A
Ó ORDENA
ANCES FISCALS PER
R L’ EXERC
CICI 2013
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El Re
eial Decret Legislatiu 2/2004,
2
de 5 de març,, pel qual s’aprova el T
Text refós de
d la
Llei reguladora de les Hissendes Loccals, estableix en els seus articlles 15 a 19, el
proce
ediment per a l’aprova
ació i modificació de les
s ordenances fiscals re
eguladores dels
tributts locals.
En concret,
c
l’artt. 16.1 del text
t
legal esmentat an
nteriorment determina que, els ac
cords
de modificació
m
d les ordenances hau
de
uran de con
ntenir la novva redacció
ó de les norrmes
afecttades i les dates
d
de la seva publiccació i de l’in
nici de la se
eva aplicaciió.
Atès que per a l’exercici econòmic
e
d 2013 es proposa modificar
de
m
l’o
ordenança fiscal
f
núme
ero 2, regu
uladora de l’lmpost sobre
s
Béns
s lmmobles, per la qu
ual es prop
posa
rebaixar el seu tipus de grravamen en
n un 5% i situar
s
el tipu
us de grava
amen pels béns
b
immo
obles de na
aturalesa urbana
u
al 0,66
0
per 100 i, el tipus de grava
amen pels béns
b
immo
obles de na
aturalesa rústica al 0,56
6 per 100.
També es prop
posa modifa
ar l´article 5.4,
5
regulad
dor de les bonificacio
ons, per tal que
aque
est quedi redactat de la
a forma que
e es trasncriiu a continu
uació:
“ 5.4
4. Gaudiran
n d´una bo
onificació del
d 75% de la quota
a íntegra d
de l´impost, els
subje
ectes passiu
us que oste
entin la cond
dició de titular de familia nombrossa
Atès que tamb
bé es propo
osa modificcar en la forma que consta a l´expedientt les
segü
üents ordenances:
-

Ordenan
nça fiscal nú
úmero 7, re
eguladora de
d la taxa per
p expediciió de docum
ments
administtratius, conccretament el
e seu article
e 7.
Ordenan
nça fiscal número 12,
1
reguladora de la taxa p
per la rec
collida
d´escom
mbraries, concretamentt es proposa
a anul.lar ell seu article
e 7.2.
L´annexe
e de les tarrifes de l´orrdenança fis
scal número 22, regula
adora de la
a taxa
pel subm
ministramen
nt d´aigua.
L´article 4 de l´orde
enança fisccal número 28, regulad
dora del pre
eu públic pe
er als
serveis d´hostatger
d
ia de l´alberg rural Rutta del Ferro.

Finallment es proposa apro
ovar les següents orden
nances:
-

Ordenan
nça reguladora del soro
oll i les vibrracions en el
e municipi d
de Sant Joa
an de
les Abad
desses.
Ordenan
nça regulad
dora dels règims d´inte
ervenció adm
ministrativa de les actiivitats
i instal.la
acions al mu
unicipi de Sant
S
Joan de
e les Abade
esses.
Ordenan
nça reguladora de la ta
axa del clavegueram.
Ordenan
nça regulad
dora dels prreus públics
s per falque
es publicitàrries a l´emis
ssora
municipa
al La Veu.

Vist l’informe fa
avorable de
e secretaria
a-intervenciió respecte
e les modificacions de
e les
ordenances fisccals proposa
ades per a l’exercici
l
20
013.

És pel que es proposa al Ple
P de l’Ajun
ntament l’ad
dopció dels següents A
ACORDS:
PRIM
MER.- APR
ROVAR pro
ovisionalme
ent la mod
dificació de
e les orde
enances fis
scals
reguladores dels impostoss que regirran des de
e l‘1 de gener del 2013 i que s’han
s
esme
entat a la pa
art expositivva anterior.
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SEG
GON.- EXPO
OSAR l’exp
pedient al públic mitja
ançant anu
unci publica
at en el Bu
utlletí
Oficial de la Pro
ovíncia, aixíí com també
é en el taule
er d’edictess de l’Ajunta
ament duran
nt un
termini de 30 dies, per tal que tota pe
ersona interressada pug
gui examina
ar-lo i prese
entar
les re
eclamacion
ns i observa
acions que consideri oportunes.
o
E cas de n
En
no presenta
ar-se
recla
amacions durant
d
aque
est període
e d’exposic
ció pública,, els acord
ds adoptats
s es
conssideraran de
efinitivamen
nt aprovats i entraran en vigor a partir de ll‘1 de gene
er de
2013
3, una vegada efectuad
da la seva publicació
p
ín
ntegra en el BOP.
El se
enyor alcalde repassa
a les orden
nances fisca
als que es proposen modificar per
p a
l´exe
ercici 2013, de conform
mitat amb el que acaba d´exposar la senyora secretària.
Segu
uidament ess cedeix el torn de paraula a la regidora,
r
Srra. Concepcció Formatg
gé, la
qual manifesta que
q el seu grup
g
no don
narà suportt en la votacció d´aquesst punt ja qu
ue, tal
i com
m ja varen comentar
c
l´a
any passat respecte l´IBI, tot i que
e hi ha una rebaixa del tipus
impo
ositiu, com que
q tots sab
bem que hi ha una rev
visió cadasttral que fa q
que cada an
ny els
valorrs s´augmentin un 10%
% durant 10 anys, tot i que el tip
pus imposittiu baixa, moltes
m
famíllies acabarran pagant més. Tam
mbé conside
eren que po
otser ara no és el mo
oment
d´aprovar un no
ova taxa qu
ue gravi el clavegueram
c
m ja que ell rebut de l´aigua serà
à més
car degut
d
a l´aplicació d´aq
questa nova
a taxa en aq
quest rebut..
El se
enyor alcald
de comenta
a que la taxxa de l´aigu
ua es propo
osa modificar el períod
de de
cobra
ament de la
a mateixa, passant d´un cobrame
ent semesttral a un de
e trimestral si bé
els costos
c
fixes que hi havia en aquessta taxa no es modifiqu
uen per aqu
uest canvi ja
a que
es re
eparteixen en dos triimestres. No obstan
nt això, com
m que tam
mbé es pro
oposa
modiificar els tra
ams, pel fe
et de passa
ar de 3 a 4 trams perr adaptar-lo
os al que l´ACA
recom
mana, si qu
ue pot bene
eficiar o po
ot perjudicarr en funció dels consu
ums d´aigua
a que
es tin
nguin cada trimestre. Finalment
F
c
comenta
que una altra cosa difere
ent és la tax
xa de
clave
egueram qu
ue grava la conservació del clavegueram i qu
ue, fins ara
a no es cobrrava i
a parrtir del 2013
3 es cobrarà
à.
Pel que
q
fa a l´IBI comen
nta que la regidora té
é raó ja que si s´apugen els valors
v
cada
astrals, cal rebaixar el tipus imp
positiu per evitar
e
que tothom pag
gui més d´´IBI i,
aque
esta rebaixa
a del tipus im
mpositiu afe
ecta de form
ma diferent als habitatg
ges en func
ció de
si tenien uns va
alors més o menys de
esfassats en
e fer-se la revisió cad
dastral. Destaca
que hi
h ha habita
atges que acaben paga
ant menys.
A co
ontinuación es cedeixx el torn de
e paraula al regidor, Sr. Sergi Albrich, el qual
maniifesta que el
e seu grup votaran en contra aqu
uest acord pels
p
motiuss que ha exposat
el gru
up de CiU. Destaca qu
ue el tipus impositiu
i
de
e l´IBI s´hau
uria de reba
aixar encara
a més
del que
q
es prop
posa tal i com
c
ja s´ha
a vingut reivindicant en anys antteriors. Tampoc
estan
n a favor d´aplicar
d
un
na nova taxxa de clave
egueram, ja
a que aque
esta taxa no
n és
oblig
gatòria. Finalment co
omenta que
e durant el
e període d´al.legacio
ons presen
ntaran
al.leg
gacions.
El se
enyor alcald
de contesta dient que el
e principal problema
p
que els últim
ms anys ha tingut
t
l´IBI ha estat el d´haver de
ecidit fer-se
e una revisió dels valo
ors cadastra
als, amb la mala
fortuna del mom
ment en el que es va fer ja que posteriorme
ent a l´apro
ovació dels nous
valorrs, aquestss han anat a la baixa
a. Per aqu
uest motiu el que es vol fer de
es de
l´ajun
ntament, éss amortigua
ar una mica aquests no
ous valors amb
a
la reba
aixa del tipu
us de
grava
amen.
El re
egidor, Sr. Albrich,
A
com
menta que quan es va
a fer la revvisió cadasttral, aquesta era
nece
essària i, de
es del grup municipal d´ERC,
d
una vegada aprovada la re
evisió cadastral i
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escla
atada la bombolla imm
mobiliària, s´ha
s
deman
nat en diverrses ocasions la possiibilitat
de modificar
m
a la baixa aqu
uests valorss cadastrals
s i, el que s´ha
s
dit des de l´ajunta
ament
desp
prés de fer-sse un estud
di, ha estat que els valors són corrrectes i que
e si ara es fes
f la
revissió, provable
ement aque
ests valors encara
e
serie
en més altss.
El se
enyor alcald
de demana al regidor, Sr. Albrich
h que no sigui contrad
dictori ja que per
una banda està
à dient que la revisió era
e necessà
ària i, per ta
ant, està d´´acord en que
q la
gent havia de pa
agar més d´IBI i, per altra banda, està deman
nant que no
o es pagui.
El regidor, Sr. Albrich
A
puntu
ualitza dient que ell ma
ai ha dit que
e no s´hagu
ués de paga
ar IBI.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprova per 7 vots
v
positiu
us del grup
p polític municipal de
el PSC i 4 vots
nega
atius ( 2 del grup políticc municipal de CiU i 2 del
d grup polític municip
pal d´ERC)..

M
G
GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS::
5.- MOCIONS
5.1.- MO
OCIÓ PER
R EVITAR LA
L PRIVAT
TITZACIÓ DE
D L´EMPR
RESA PÚB
BLICA
ÜES TER LLOBREGA
L
AT I PER A GARANTIIR EL COM
MPLIMENT DELS CAB
BALS
AIGÜ
LEGALS DE MA
ANTENIME
ENT DEL RIU TER
Atès que Aigü
ües Ter-Llo
obregat és una emprresa públicca, actualm
ment adscriita al
Depa
artament de Territori i Sostenib
bilitat, cread
da pel Govvern de la
a Generalita
at de
Cata
alunya l'any 1990, sent responsab
ble de l'abas
stament d'aigua en alta
a de més de
e 100
muniicipis de less comarque
es de l'Alt Penedès, l'A
Anoia, el Baix Llobrega
at, el Barcelo
onès,
el Ga
arraf, el Ma
aresme, la Selva,
S
el Va
allès Orienta
al i el Vallèss Occidenta
al. ATLL és
s una
peça
a clau per tal
t de gara
antir un serrvei públic d’aigua
d
i de
e qualitat a 4,9 milion
ns de
catallans i catalanes i a less activitats econòmique
e
es que s’hi desenvolup
d
pen.
Atès que el 69,1% de l’aiigua que entra al sisttema gestio
onat per AT
TLL prové de la
concca del Ter amb
a
un transvasamen
nt anual mitjà de 229,,42 hm3 (l’a
any 2009), i que
histò
òricament aquest transsvasament s’ha vist in
ncrementat,, mentre ells cabals del riu
s’han
n vist reduïtts degut a la
a disminució de la pluv
viometria. Atès
A
també que la prop
porció
dels transvasam
ment havia arribat en els
e darrers anys a serr fins un 75
5% del caba
al del
riu, fet
f que va motivar
m
una
a campanya
a ciutadana
a recolzada per tots ajuntaments de la
concca del Ter.
Atès que massa
a sovint l’ap
portació del riu Ter al sistema ge
estionat perr ATLL implicava
que el
e cabal circculant estig
gués situat per
p sota de
els cabals previstos
p
al “Pla sectorial de
caba
als de mante
eniment de
e les conque
es internes de Catalun
nya”, aprova
at per Parla
ament
de Catalunya
C
l'a
any 2006.
Atès que en la passada le
egislatura el
e Govern de
d la Generralitat va esstablir un fu
ull de
ruta, anomenat “Compromís pel Ter” per reduir progressiva
p
ament l’aporrtació del riu Ter
al sisstema gestiionat per ATLL
A
a fi de
e poder recu
uperar el ca
abal mínim del riu, passant
d’un transvasam
ment de 229
9,42 hm3 a només
n
115 hm3 l’any 2015.
2
Atès que en el que
q ha tran
nscorregut de
d legislaturra el Govern no ha efe
ectuat encarra les
accio
ons previstes en el “Compromíss pel Ter” i que és obvi que ssi es repetteixen
perío
odes de se
equera com
m els visccuts anterio
orment la situació de
el riu torna
arà a
esde
evenir crítica
a.
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Atès que les ap
portacions del
d riu Ter són
s més ec
conòmiquess pel sistem
ma ATLL qu
ue les
aporttacions alte
ernatives pre
evistes en el
e “Comprom
mís pel Terr”, i que la d
decisió de re
eduirles ha
h de ser po
olítica i mai no obeirà a raons econ
nòmiques.
Atès que la privvatització o externalitzzació del se
ervei en alta
a de la xarxxa Ter-Llob
bregat
implicarà que la
a gestió de les conque
es, i dels drets concesssionals, essdevinguin claus
en ell compte de
e resultats de
d l’empresa
a privada que gestioni en sistema
a Ter-Llobre
egat, i
per tant
t
la redu
ucció progressiva de les
l
aportac
cions del Te
er resultara
an contràrie
es als
intere
essos priva
ats d’aquestta empresa..
Atès que no hi
h ha cap justificació
ó tècnica. ATLL
A
és una
u
empre
esa eficientt que
subm
ministra anu
ualment un volum de 229
2 Hm3 am
mb un molt bon rendim
ment del 95,,14%.
El 20
010 va ser considerad
da la segon
na millor em
mpresa púb
blica del mó
ón per la Global
G
Wate
er Awards.
Atès que no hii ha cap ju
ustificació econòmica.
e
ATLL és una
u
empressa perfecta
ament
viable i solventt amb petites correccions al sisttema tarifarri. I això que ha hagut de
supo
ortar càrreg
gues de de
espeses d’inversió qu
ue correspo
onien al G
Govern, com
m les
derivvades del greu
g
episod
di de la seq
quera del 2006-2008.
2
Malgrat tot, durant aq
quest
perío
ode, el volum
m d’inversió
ó d’ATLL va
a passar de 25 M€ a més
m de 100 M€ anuals.
Atès que no hii ha cap ju
ustificació social.
s
L’externalització
ó que s’està plantejant no
nomé
és no estavva al progrrama electo
oral de cap força política ni del P
Parlament ni dels
muniicipis, sinó que amb el
e període que
q es prev
veu de la liccitació, 50 a
anys, consttitueix
una hipoteca de
esmesurada
a per a l’exe
ercici demo
ocràtic en el futur i evid
dencia una clara
pèrdua de gove
ernança. A més a mé
és, el procé
és pateix un
u dèficit de
emocràtic, i una
evide
ent falta de transparèn
ncia des dell seu comen
nçament, perquè els cciutadans no
o han
pogu
ut participa
ar de cap manera en
e una de
ecisió tan transcende
ental pels seus
intere
essos.
Atès que no hi ha cap justificació amb
biental. Al contrari,
c
la privatització
p
ó de la gesttió de
l’aigu
ua va en co
ontra de la gestió
g
integrral del cicle de l’aigua. La Directivva Europea Marc
de l'A
Aigua exige
eix als Estatts el bon estat de les masses
m
d’aig
gua per al 2
2015. Una gestió
g
en mans
m
priva
ades no po
ossibilitarà les inversions de ca
aràcter me
ediambienta
al, de
recup
peració d’aqüífers, d’a
aplicació de
el Pla Secto
orial de Cab
bals Ambien
ntals, dels Plans
P
d'Esp
pais Fluvials, etc. tant necessàrie
es. Difícilme
ent, per exemple, es po
odrà fer el retorn
r
del Ter
T previst al Pla de Gestió de l’Aigua aprrovat pel Govern
G
de lla Generalitat el
nove
embre de 20
010.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:

PRIM
MER.- Man
nifestem i reiterem
r
l’o
oposició a la dissolucció de l'en
ns d’Abasta
ament
d’Aig
gua del siste
ema Ter- Llobregat i a qualsevol forma
f
de prrivatització d
de la seva gestió
g
mitja
ançant una empresa
e
o conjunt de grups d’em
mpreses privvades i inste
em al Gove
ern de
de Catalun
la Generalitat
G
nya a inicia
ar els tràm
mits legals necessariss perquè siguin
s
derog
gades totess les dispossicions que
e infringeixe
en o simplement altere
en l’irrenunc
ciable
caràccter públic d’Aigües Te
er Llobrega
at (ATLL). Així
A mateix ens mostre
em contraris
s a la
merccantilització de la gestió
ó de l'aigua
a i a favor d'una gestió el màxim d
de local, púb
blica i
desccentralitzada
a possible dels
d
recurso
os hídrics.
SEG
GON.- Exigim
m el compliment de forma
f
perm
manent i ine
excusable, dels cabals
s que
preve
eu el Pla de gestió de
e l'aigua de Catalunya (reparant l'incomplime
ent històric de la
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llei del
d Ter del 1959).
1
Preccisament pe
er garantir aquests
a
cab
bals legals de manteniment
al riu
u Ter, i evita
ar continuarr l’espoliació
ó hídrica qu
ue aquest riu
u pateix dess de la dicta
adura
fins ara, exigim
m la creació immed
diata dels Consells de
d Conca, substituin
nt les
Com
missions de desembasssament, ta
al com pre
eveu el Pla
a vigent. En aquest sentit,
s
resullta indispen
nsable man
ntenir en co
orrecte esta
at de funcio
onament op
peratiu tote
es les
estaccions d’aforrament del riu Ter que
e permetin verificar
v
con
nstantment la legalitatt o no
de l’a
aigua transvvasada.
manem el retorn de cabals
c
al Ter
T - tal i com estavva previst en
e el
TERCER.- Dem
“Com
mpromís pe
el Ter” - am
mb la promoció d'una sèrie de solucions
s
m
multifactorials per
garantir l'abasta
ament dels més de 4 milions de persones de
d Barcelon
na i la seva àrea
metro
opolitana. Així com el
e complim
ment dels cabals
c
ecollògics de ttots els riu
us de
Cata
alunya.
QUA
ART.- Dema
anem un ús racional de
e l'aigua aix
xí com la re
ecuperació i conservació del
bon estat
e
dels aqüífers.
a
CINQ
QUÈ.- Dem
manem que es trasllad
din els pres
sents acord
ds als prom
motors d’aquesta
mociió, al Govvern de la Generalita
at de Cata
alunya, alss grups pa
arlamentaris
s del
Parla
ament de Catalunya,
C
a Aigües Te
er Llobrega
at, a l’Agència Catalan
na de l’Aigu
ua i a
les entitats
e
del municipi, per
p tal que
e el debat sobre la ge
estió de l'a
aigua s'obrii a la
ciuta
adania.
Sotm
mesa la pro
oposta de moció
m
a co
onsideració dels mem
mbres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprova
a per unanimitat.

OCIÓ EN DEFENSA
D
ANITAT PÚ
ÚBLICA UN
NIVERSAL I DE
DE LA SA
5.2.- MO
QUA
ALITAT
Atès que l’accés a la salutt és un drett fonamenta
al reconegut en diferen
nts lleis i tra
actats
per organismes
o
s internacion
nals com l’O
OMS que, en
e un dels seus princiipis defensa
a que
“Gau
udir el grau màxim de salut que es
e pugui as
ssolir és un
n dels drets fonamenta
als de
tot éssser humà sense distinció de raçça, religió, id
deologia po
olítica o con
ndició econò
òmica
i soccial”.
aplicació de
e les mesure
es aprovades en el Re
eal Decreto Ley 16/201
12 de
Que l’inici de l’a
mesu
ures urgentts per a garrantir la sosstenibilitat del
d Sistema Nacional d
de Salud de
eixarà
sensse cobertura
a sanitària a les perso
ones immigrrants en sittuació irregular i als majors
m
de 26
6 anys que no hagin co
otitzat, entre d’altres.
Que la crisi esstà fent qu
ue les famílies siguin
n les que estan
e
supo
ortant les seves
s
consseqüències i que a la nostra
n
Vila ja
a tenim perrsones deso
ocupades que no reben cap
tipuss de prestacció.
Que,, per exemp
ple, ja s’han
n produït ca
asos de perrsones que cursen esttudis superiiors a
altress països que
q
se’ls ha
h retirat les
l
targetes sanitàrie
es del siste
ema públic
c i la
intern
nacional en
n complimen
nt d’aquest decret.
Que per tant, suposa
s
l’exxclusió sanitària de le
es personess més vuln
nerables, ja
a que
econ
nòmicamentt no tindran cap oportu
unitat de costejar-se un
na sanitat p
privada, tenint en
comp
pte que aquest decrett només co
ontempla la
a possibilita
at de pagarr una quota
a a la
sanittat pública més
m cara qu
ue les de les mútues.
PLAÇA MAJOR
R, 3 / 17860 SANT JOAN DE LES
L
ABADESSE
ES / TELÈFON 972 720 100 – FAX 972720894
4
E-ma
ail : ajuntament@
@santjoandelessabadesses.com
m / www.santjoa
andelesabadessses.cat

E LA
AJUNTAMENT DE
NAL VILA DE
D SANT JOAN
J
BARON
DE LES
S ABADESS
SES

Que,, en definitiiva, el decrret és una mesura reg
gressiva, discriminatòrria i un retrocés
inaccceptable en
n els drets socials, se
ent un pas
s més en la
a destrucciió de l’Esta
at del
bene
estar, contin
nuant en la privatització
ó dels serve
ei públics i en
e la creaciió d’una esc
cletxa
socia
al cada cop
p més gran entre rics i pobres, aix
xí com en el
e foment in
nstitucional de la
xeno
ofòbia.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:

PRIM
MER.- Que
e l’Ajuntame
ent de Sa
ant Joan de les Abadesses vettlli per l’attenció
sanittària pública
a i universal a la nostra
a Vila.
GON.- Que l’Ajuntamen
nt de Sant Joan
J
de les
s Abadesse
es exigeixi al govern català
c
SEG
que defensi i doni cobertu
ura als proffessionals sanitaris
s
i al
a personal administrattiu de
salutt que facin insubmissió
ó a aquest decret ja que promouen i procurren la prote
ecció i
realittzació dels drets huma
ans.
TERCER.- Que
e l’Ajuntam
ment de Sa
ant Joan de les Abadesses exigeixi al go
overn
espa
anyol que re
ectifiqui elim
minant les barreres
b
eco
onòmiques que posen en perill l'a
accés
a l'atenció sanitària de le
es persones més vuln
nerables i revisi el decret per donar
d
comp
pliment a le
es seves obligacions internacionals
Sotm
mesa la pro
oposta de moció
m
a co
onsideració dels mem
mbres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprova
a per unanimitat.

5.3.- MO
OCIÓ PER A LA CREA
ACIÓ D´UN ESTAT PR
ROPI PER A CATALUN
NYA
a consulta popular
p
cele
ebrada al municipi
m
de Sant Joan de les Abad
desses el dia
d 28
En la
de fe
ebrer de 20
010 una parrt importantt de santjoa
anins i santtjoanines va
an expressar de
mane
era sobiran
na i compro
omesa el se
eu desig de
e viure en un
u país lliurre i indepen
ndent
sego
ons es desp
prèn dels se
egüents resu
ultats:
Censs de potenccials votantss : 3130
Vots emesos 93
37 (29’94%))
%)
Sí: 887 (94’66%
No: 21
2 (2,24%)
Blancs: 24 (2’56
6%)
Nuls 5 (0’53%)
Aque
ests resultats animen la
a subscripcció de la pre
esent moció
ó i la declara
ació del mu
unicipi
de Sant
S
Joan de les Aba
adesses co
om a territo
ori català lliure, a l’esspera de que el
Parla
ament de Catalunya,
C
d manera sobirana estableixi
de
e
la
a legislació d’un futur estat
t, i de man
catallà lliure, ind
dependent, democràticc i social. Mentrestan
M
nera provisional,
resta
a vigent la legislació de
d l’Estat Espanyol
E
i tota
t
aquella
a d’àmbit in
nternaciona
al que
empa
ara i proteg
geix el drets socials i els drets dels
s pobles a decidir
d
el se
eu propi futu
ur.
Els acords
a
proposats esta
an determinats per la
a progressiiva graveta
at de la sittuació
econ
nòmica i co
onseqüent deriva d’exxclusió social que sup
porten moltts i moltes
s dels
ciuta
adans i ciuta
adanes de Sant Joan de les Aba
adesses, i per
p extensió
ó de tot el poble
de Catalunya
C
co
om a conseqüència de les polítiqu
ues aplicade
es per l’Esta
at Espanyol.
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Avui l’atur afecta a més de
e 821.000 persones (IN
NE 2on Ter..), el 20% e
es troba al llindar
de la
a pobresa, el 40% d’a
activitats ecconòmiques
s estan en greu perill de desaparició i
l’espoli fiscal su
uposa, a ho
ores d’ara, uns
u 16.409 milions d’e
euros per C
Catalunya i 2.251
2
euross per a cad
da santjoan
ní anualme
ent. És, don
ncs, davant d’aquest ccontext crític
c que
viu el
e país que cal actuar amb
a
fermessa i en defe
ensa dels in
nteressos co
ol·lectius i del
d bé
comú
ú, generantt un clima de confiança
a i esperanç
ça pel poble
e català.
L’Esttat Espanyo
ol ha demosstrat la sevva incapacitat per administrar els recursos pú
úblics
de fo
orma eficient i per a garantir
g
un funcionam
ment ordena
at de les se
eves institucions
finan
nceres supe
ervisores, amb
a
el Ban
nco de Esp
paña en priimer lloc. É
És un Estat que
camiina cap a la fallida ecconòmica i està imme
ers en una progressiva
a desacred
ditació
intern
nacional. Al
A mateix tem
mps, ha inccomplert de forma reite
erada les se
eves obliga
acions
econ
nòmiques amb el gove
ern de la Generalitat
G
de
d Catalunyya, causan
nt així uns greus
g
preju
udicis al po
oble de Cattalunya, fett que generra una imp
portant disto
orsió en la seva
imatg
ge internaccional. Aquesta condu
ucta de deslleialtat in
nstitucional ha agreuja
at els
dese
equilibris cre
eats pel dè
èficit fiscal insostenible
e que pateix la Nació
ó Catalana i que
desvvia cap a Espanya
E
un
ns recursoss imprescin
ndibles per al bon fun
ncionamentt dels
serve
eis de la Generalitat
G
i dels Ajun
ntaments. A més, ara s’anuncia des del Go
overn
Espa
anyol, que es
e promourran gran ca
anvis legals que atemp
ptarien, si e
es donen, contra
c
l’auto
onomia loca
al i, fins i to
ot, contra la pròpia exis
stència del món municcipal català i dels
serve
eis que aqu
uests presta
a al conjunt de la ciutad
dania.
que posen en
Senttències resstrictives d’’estatuts re
efrendats, reformes educatives
e
qüesstió la unita
at de la llen
ngua catala
ana, decisio
ons legals davant
d
de ccerts actors
s que
impu
unement ma
antenen els seus privile
egis, polítiq
ques econòm
miques allu
unyades del teixit
productiu català
à, dificultats permanentts perquè els catalans i catalanes puguin mo
ostrarse al
a món se
egons la seva iden
ntitat, dèfic
cit crònic de finança
ament i gestió
g
d’infrraestructure
es, amenacces permane
ents de san
ncions i resstriccions pe
er part de l’’Estat
Espa
anyol en rellació a l’esttatus admin
nistratiu i co
ompetenciall de Catalunya etc. fan
n que
el po
oble català se
s senti feriit en la seva
a dignitat i vulgui
v
emprrendre decid
dit el camí cap
c a
la se
eva emancip
pació nacion
nal.
Cata
alunya ha de
d preservar com a po
oble els seu
us trets naccionals, la seva llengu
ua, la
seva
a cultura, ell seu territo
ori físic i to
ot el llegat de
d la seva història pe
er fer front a les
dificu
ultats dels present
p
i afrrontar el futu
ur amb esperança.
Per tots
t
aquestts motius, i principalme
ent per pre
eservar els benestar de
els santjoanins i
santjjoanines, i per
p tal d’imp
pedir que l’a
agreujamen
nt d’aquesta
a situació de crisis derrivi en
greuss probleme
es de cohessió social, de
d degrada
ació de les activitats empresarials
s i en
més incrementss de l’atur i la pobressa de les classes tre
eballadores,, és pel qu
ue es
proposa al Plenari Municipal d´adopció dels segü
üents ACOR
RDS:
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:

PRIM
MER.- Decllarar moralment Sant Joan de les Abadessses territo
ori català lliure i
sobirrà.
SEG
GON.- Instarr el Preside
ent de la Ge
eneralitat i el Parlament de Catalunya que iniciïn
en el termini mé
és breu posssible, i en tot
t cas aban
ns del dia 11
1 de setem
mbre del 2014, el
procé
és de decla
aració de sobirania
s
nacional cattalana i con
nvoquin, els referèndu
ums i
comiicis necessaris per pre
eparar de manera convenient la transició ccap al nou estat
catallà.
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TERCER.- Insta
ar el Parlam
ment de Catalunya que prengui less mesures p
pertinents per
p tal
de:
- Declara
ar l’oficialita
at de les ba
anderes loc
cals, comarccals, la cata
alana tradic
cional
quadriba
arrada i les estelades, fins la seva regulació
ó definitiva e
en el marc de la
nova con
nstitució cattalana.
- Que qu
uedin sense
e aplicació totes les lle
eis i reglam
ments, sentè
ències judic
cials i
resolucio
ons que lim
mitin l’ús de la llengua catalana
c
en
n qualsevol àmbit de la
a vida
pública o acadèmica catalana.
- Que ells cossos policials
p
i militars
m
espa
anyols hagiin de realitzzar comuniicació
prèvia pe
er a realitza
ar llurs funciions dins el territori de Catalunya..
emani l’empara i la mediació
m
de les instituccions intern
nacionals i de la
- Que de
Unió Eu
uropea, pe
er tal de garantir un
n correcte procés d
de transferrència
democrà
àtica cap al nou estatuss jurídic.
QUA
ART.- Sotme
etre a consideració del Govern de
e Catalunya
a la necessitat d’empre
endre
accio
ons immediiates com, entre d’altrres, les seg
güents: la creació
c
dels corresponents
regisstres civils, mercantils i de la prop
pietat; la cre
eació d’una hisenda prròpia i d’un banc
nacio
onal des del
d qual es gestionin el règim fiscal
f
i el finançamen
f
nt dels serv
veis i
instittucions púb
blics, la constitució imm
mediata d’una adminisstració fisca
al i de justíc
cia de
Cata
alunya, l’anu
unci i divulg
gació a tota la comun
nitat interna
acional de ll’inici del procés
d’ind
dependència
a de Catalu
unya i l’obe
ertura de ne
egociacionss amb el G
Govern Espanyol
per a la bona re
esolució de la fase de transició ca
ap al nou estat
e
català. Instar tam
mbé el
Gove
ern de Cata
alunya que
e en tot aqu
uest procés
s tingui una
a especial cura en qu
ue els
dretss de ciutada
ania i les prrestacions socials
s
qued
din garantitss pel conjun
nt de la pob
blació
catallana, fent polítiques
p
actives en fa
avor d’evita
ar processo
os d’exclusió
ó i discriminació
de qualsevol
q
tipus, afavorint la plen
na inclusió,, cohesió i justícia so
ocials. Per altra
band
da, reclame
em al Gove
ern que asssumeixi la plena
p
comp
petència so
obre la regu
ulació
dels dies festiuss laborals, pel
p que fa al territori català.
CINQ
QUÈ.- Maniifestar el ple suport de
e l’Ajuntame
ent de Sant Joan de les Abadess
ses a
totess aquelles organitzacio
o
ons cíviquess, culturals i administra
atives que trreballen en favor
dels drets nacio
onals de Catalunya
C
i de la seva
a emancipa
ació com a país. Mosttrar a
travé
és de l’Asso
ociació de Municipis per
p la Indep
pendència i conjuntam
ment amb ella
e el
nostrre suport a l’estratègia
a i accions de
d l’Assemblea Nacion
nal Catalan
na a favor de
d les
lliberrtats nacionals.
SISÈ
È.- Instar el Parlament de Catalun
nya a estend
dre i difondre aquesta moció a la resta
de te
erritoris integrants de la
a Nació Cattalana a fi de
d preservarr-ne la seva
a unitat i ide
entitat
com a poble. En
E aquest sentit, recllamem un compromíss de treball per tal que la
indep
pendència del
d que avu
ui és la Com
munitat Auttònoma de Catalunya no signifiqu
ui, en
cap cas,
c
la renú
úncia de la nació senccera, sinó que el nou Estat
E
Català
à tindrà entrre els
seuss objectius assolir
a
la reu
unificació política dels Països Cattalans.
SETÈ
È.- Des dell municipi de
d Sant Joa
an de les Ab
badesses, apel·lem
a
a l’esperit cív
vic de
tot Europa
E
i en
e especial a l’Estat Espanyol, per tal qu
ue s’impossi una reso
olució
demo
ocràtica de
els conflictes i s’avancci en els ide
eals de la pau, el treb
ball i la llib
bertat,
l’amistat i la gerrmanor entre els pobless del món.
VUIT
de la Gene
TÈ.- Notifica
ar-ho a la Presidència
P
eralitat de Catalunya,
C
a la Presidència
del Parlament de Catalunya, als diversos
d
gru
ups parlam
mentaris de
el Parlamen
nt de
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Cata
alunya, als grups parlamentaris del Congrreso de loss Diputados, al Parla
ament
Euro
opeu, a l’Asssociació de
e Municipis per la Independència, a l’Associa
ació Catalan
na de
Muniicipis i Com
marques i a la
l Federació de Municipis de Cata
alunya.
Segu
uidament es
e cedeix el
e torn de paraula al
a regidor, Sr. Sergi Albrich, el qual
maniifesta que Sant
S
Joan ha
h estat un exemple en
n demostrarr unitat en a
aquest tema
a i en
clau de país. De
emana que si avui s´accaba aprovant aquesta
a moció, qu
ue considera
a que
no hii ha d´haver problemess per aprovvar-se pels acords
a
ante
eriors que s han adopta
at per
part del Plenari, la bandera
a estalada onegi al pa
al del balcó de l´Ajunta
ament fins el
e dia
que Catalunya
C
s
sigui
lliure.
El se
enyor alcald
de contesta
a dient que
e el regidor, Sr. Albrich, parla d´u
unitat en aquest
tema
a i no sap que votarà
à l´equip de
e govern ja
a que se n´ha preocu
upat ben po
oc de
busccar aquesta unitat. Deixxa clar que l´equip de govern vota
arà la moció
ó i no dema
andes
explíícites i unila
aterals del grup
g
d´ERC
C, que no ha
an estat debatudes ni aprovades en el
sí de
e la plataform
ma que ha presentat la
a present moció.
m
Sotm
mesa la pro
oposta de moció
m
a co
onsideració dels mem
mbres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprova
a per unanimitat.

D
COMPTE DEL
LS ACORDS
S ADOPTA
ATS PER LA
A JGL
6.- DONAR
Es dóna compte
e dels acord
ds adoptatss per la Jun
nta de Gove
ern Local en
ntre el dia 16
1 de
juliol al 12 de se
etembre de 2012.

D
COMPTE DEL
LS DECRET
TS D´ALCA
ALDIA
7.- DONAR
Es dóna
d
comptte dels decrets d´alcalldia compre
esos entre els número
os 69 i el 86
8 de
2012
2, ambdós in
nclosos.

RT DE PAR
RAULA
8.- TORN OBER
dent cedeixx el torn de
e paraula al
a regidor, Sr. Sergi A
Albrich, el qual
L´alccalde-presid
maniifesta que vol
v fer una reflexió, exposar-li
e
una preocup
pació i fer-li una pregu
unta.
Pel que
q fa a la reflexió com
menta que últimament els ha arribat certa prreocupació dels
paress de la llar d´infants pe
els augmen
nts de les qu
uotes i dism
minució delss serveis qu
ue es
prestten i, posa com exem
mple que ara ja no hi ha agenda
a, ni inform
me els inforrmes
anua
als de valora
ació dels ne
ens, certa fa
alta de com
municació, no
n hi ha un CD de fotos
s, no
hi ha
a bata. Desstaca que aq
questa refle
exió no es en
e contra de
e les educa
adores de la
a llar,
que sempre
s
han
n tingut un tracte
t
exquiisit.
Pel que fa a la
l preocupa
ació, come
enta que el
e grup d´E
ERC s´ha m
mostrat sem
mpre
favorrable a l´ed
ducació seccundària al municipi, destacant
d
la
a unitat que
e fins ara hi
h ha
hagu
ut en aque
est tema per
p part de
e tots els grups políttics municipals, si bé
é els
preocupa l´esta
at actual d´algunes au
ules de l´es
scola que te
enen algun
nes plaques
s del
sostrre en perill de caure. Creu que seria bo qu
ue s´hi actu
ués i es fess un informe de
càrre
ega de l´edifici per vetlllar per la se
eguretat dells nens i nenes del pob
ble.
Pel que
q
fa a la
a pregunta, explica qu
ue el senyor alcalde en
n la visita q
que va tenir del
deleg
gat del Govvern, Sr. Eudald Casad
desús, va dir que l´Ajun
ntament es faria càrrec
c del
cost de la reda
acció del prrojecte constructiu de la nova esscola i, dem
mana si el cost
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d´aquest projeccte estarà in
nclòs en el pressupost de l´ajunta
ament per a l´exercici 2013
2
per a poder enccarregar al llarg del 201
13, la redac
cció d´aquesst projecte.
També manifesta que els preocupa
p
la
a ubicació actual
a
de l´e
estació de b
bus, ja que quan
q
la ge
ent creua la carretera amb
a
el bus parat, crea veritables perills. I per això dema
anen
si ess preveurà també
t
en el
e pressuposst del 2013, la constru
ucció de la n
nova parada de
bus.
El se
enyor alcald
de contesta al regidor dient-li
d
que, el que ha de
d fer és ve
enir a les Ju
untes
de la
a llar d´infan
nts ja que to
ots els teme
es de la llarr que ha com
mentat, han
n estat deba
atuts
àmplliament aprovats per la
a Junta de la llar, amb presència de
d la regido
ora del seu grup
polítiic. Per tant,, si no confiia amb els representan
r
nts del seu grup perqu
uè no li trasllada
el qu
ue s´acaba aprovant en
e aquest òrgan,
ò
el qu
ue ha de fer és venir-h
hi personalm
ment
per a defensar--ho millor. Destaca qu
ue l´equip de govern sempre ha
a estat i es
starà
semp
pre obert a escoltar tottes les preo
ocupacions i queixes de
els pares i m
mares.
A co
ontinuació es
e cedeix el
e torn de paraula a la
a regidora, Sra.
S
Montserrat Tallan
nt, la
qual manifesta que totes le
es decision
ns que s´ha
an pres a la
a Junta de la llar d´infa
ants,
han estat consensuades, presentade
es a la Jun
nta de la llar d´infantss i en cap cas,
s´han
n minvat elss serveis. Si
S s´ha decidit agenda si o agenda no, ha esstat explicatt a la
Junta
a per part de la direcctora i, veie
ent els mo
otius exposa
ats en aqu
uest òrgan s´ha
decid
dit no utilitza
ar agenda. En cap cass es pot dir que s´han minvat servveis i, en tott cas
el qu
ue s´ha fet és canviar costums o manera de
e fer. Actuallment les educadores s´ha
estatt formant to
ot l´estiu pe
er a canvia
ar el sistem
ma educatiu
u a la llar i aplicar a partir
p
d´aquest curs un nou mètode anomenat Pestoia.
P
Són canvis pedagògics i
meta
adològis deg
gudament ju
ustificats.
El se
enyor alcalde comentta en relacció al tema
a de l´educcació secundària que
e, es
treba
alla perquè el Govern de
d la Generralitat encarrregui la red
dacció del p
projecte dell nou
instittut-escola i, també ess treballa i vetlla perrquè les insstal.lacions siguin el més
adeq
qüades possible i s´arrreglen les deficiències
d
s que es de
etecten en ttots els ediificis.
Dem
mana al grup
p d´ERC qu
ue no utilitzzin el Plenari per crearr alarmisme
e i, destaca que
tenen
n poques ganes
g
d´un
nitat ja que
e de la visitta de la Srra. Carme Capdevila
a, ex
conssellera del govern
g
de la Generaliitat, el seny
yor alcalde se´n va asssebentar quan
q
aque
esta ja havia
a vingut.
També explica que
q l´Ajunta
ament es va
a oferir per avançar els diners pe
er a sufraga
ar les
peses de la
a redacció del
d projecte
e de l´institu
ut-escola. Estem pen
ndents de rebre
r
desp
conte
esta del Govern
G
en aquest tem
ma, si bé destaca el mal mom
ment perqu
uè la
Gene
eralitat deccideixi res al respecte
e, ja que amb
a
la ele
eccions dell proper 25
5 de
nove
embre, el Govern
G
dela
a Generalitat no aprrovarà presssupost pel 2013 enca
ara i
funciionaran amb la pròrrog
ga del vigen
nt pressupos
st.
Pel que
q
fa a l´´estació de
e bus, el se
enyor alcalde explica que es va
a encarrega
ar la
redacció del pro
ojecte per a la ubicació
ó de les nov
ves paradess de bus. Tal i com ja se´ls
s
va in
nformar en una sessió informativa i tècnic
ca, aquest projecte e
es va have
er de
conssensuar am
mb el Depa
artament de
e Cultura i amb Min
nisteri de C
Carreteres i de
Fome
ent. Finalm
ment despré
és de molte
es reunions es va pod
der tancar u
un projecte que
actua
alment està
à pendent de
d ser inform
mat per parrt dels organisme públics compete
ents,
aban
ns de poderr procedir a l´adjudicacció de les obres corressponents. E
El compromíís de
l´equ
uip de govern és el de millorar less actuals pa
arades de bus
b de care
es al 2013, si
s bé
desta
aca que less actuacionss que s´aca
abaran fent seran men
nors de les que els hag
gués
agradat de pode
er fer.

PLAÇA MAJOR
R, 3 / 17860 SANT JOAN DE LES
L
ABADESSE
ES / TELÈFON 972 720 100 – FAX 972720894
4
E-ma
ail : ajuntament@
@santjoandelessabadesses.com
m / www.santjoa
andelesabadessses.cat

AJUNTAMENT DE
E LA
BARON
NAL VILA DE
D SANT JOAN
J
DE LES
S ABADESS
SES
El re
egidor, Sr. Sergi
S
Albricch comenta
a que davant els pare
es el senyo
or alcalde es
e va
comp
prometre a pagar el co
ost del proje
ecte de la nova escola i ara el que
e diu és que
e qui
ha de
e pagar aqu
uest projectte és la Generalitat. També
T
el molesta que li diguin qu
ue no
té respecte cap a la llar d´infants, ja que intenta parlar
p
amb els
e pares quan aquestts els
maniifesten les seves
s
preocupacions i, aquests les intenten traslladar a la Junta de
d la
llar d´infants,
d
a través de la
l seva com
mpanya de grup, Srar.. Lluïsa Pèrrez, o bé al Ple
que és l´òrgan de
d debat pú
úblic del qu
ual forma pa
art. Conside
era que qui no té resp
pecte
és l´e
equip de go
overn als pa
ares de la llar ja que quan
q
a la Ju
unta es parla de l´augm
ment
de quotes, es convida als pares de la
a llar que es
s troben en situació d´atur, a treu
ure el
seu fill de la lla
ar si no els van bé less noves qu
uotes, ja qu
ue al no tre
eballar ja po
oden
cuida
ar-se el fill.
El se
enyor alcald
de recoman
na al regidor, Sr. Albrrich a assisstir a les Juntes de la
a llar
d´infa
ants per conèixer allò que es diu en aqueste
es i a viure directament
d
t els debats
s que
es prrodueixen en
e aquest òrgan.
El re
egidor, Sr. Albrich, co
ontesta que
e durant do
os anys ha
a estat mem
mbre d´aqu
uesta
Junta
a i coneix perfectamen
p
nt com es porten
p
aque
estes reunio
ons, qui domina la reu
unió i
com es mareja la
l perdiu pe
erquè qui no
o s´hagi d´e
enterar de le
es coses no
o se n´enterri.
El se
enyor alcald
de comenta
a respecte el projecte
e constructiu de la no
ova escola que
l´oferriment que va fer, va ser
s un oferim
ment ferm si
s bé el que no pot fer l´Ajuntamen
nt és
enca
arregar unila
ateralment el projecte sense l´autorització, implicació i assessoram
ment
del Departamen
D
nt d´Ensenyyament.
El Srr. Sergi Albrrich, manife
esta que el seu grup do
onaran suport amb el q
que faci faltta en
el tema del pro
ojecte de la nova esco
ola i deman
na a l´equip
p de govern
n que, s´ap
profiti
l´estiiu sempre que
q sigui po
ossible, per fer les ob
bres que calguin a l´ed
difici de l´es
scola
que és
é quan no hi ha nens.
El se
enyor alcald
de contesta
a dient que
e cada estiu s´han fett les obres que des de
d la
direccció de l´esscola s´han demanat o bé, han calgut
c
des d´un punt de vista tècnic.
L´esccola ho pot corraborar
El regidor, Sr. Albrich
A
desitj
tja que no hagin
h
de rettreure que no
n s´ha actuat a l´esco
ola.
Segu
uidament ess cedeix el torn de paraula al reg
gidor i direcctor de l´esccola, Sr. Eu
usebi
Puigdemunt, el qual dóna la raó al sen
nyor batlle, ja que sem
mpre que s´h
ha demanatt una
ació a l´esccola, l´Ajunttament l´ha dut a terme. Pel que fa al proble
ema de plaq
ques
actua
que el
e regidor ha comentatt, explica qu
ue s´ho va anar
a
a mirar el tècnic d
del departam
ment
i de moment,
m
no
o hi ha un perill
p
evidentt. També dó
óna la raó al
a senyor alccalde en relació
dient que va
al qu
ue va comen
ntar en la visita del dellegat del go
overn, Sr. Casadesús,
C
v dir
que l´Ajuntamen
nt es podria
a fer càrrec,, si les circu
umstàncies ho permetiien, del cos
st de
la red
dacció del projecte,
p
resssaltant el temps
t
verba
al: podria.
El re
egidor, Sr. Albrich
A
celeb
bra que les coses sigu
uin com el re
egidor acab
ba de come
entar,
i desstaca que en
e cap cas ha dit que l´Ajuntame
ent es dese
entengui de
e l´escola, si
s bé
conssidera que segons
s
quines reflexio
ons potser a vegades val la pen
na fer-les en un
entorrn més tanccat i evitar que
q es facin
n vox populii i que es malinterpretin
m
n.
El se
enyor alcald
de reitera que
q
per mé
és jocs de paraules que faci el rregidor, la seva
s
intervvenció crea
a alarmisme
e i els acusa
a de no hav
ver fet el que
e calia a l´e
escola i fins i tot,
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SES
els acusa
a
d´havver manifesstat d´una forma massa clara, la
a voluntat d
de l´Ajuntam
ment
d´encarregar la redacció d´´un projecte
e per a la co
onstrucció del
d nou institut-escola.
No havent-hi
h
m
més
assump
ptes a tracttar, l’Alcald
dia dóna pe
er acabada la sessió a les
22:05
5 hores de
e la qual s’e
estén la pre
esent acta que signa amb mi, la
a Secretària
a que
certiffico, l’Alcald
de-Presiden
nt de la Corp
poració.

Raqu
uel Costa Ig
glesias
Secrretària-Intervventora

Ramon Roqué
R
i Riu
L’Alcalde
e
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