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

ACTA DE LA SESSIÓ
S
OR
RDINÀRIA CELEBRAD
C
DA PEL PL
LE DE L’AJUNTAMEN
NT DE
DATA 30 DE NOVEMBRE
N
E DE 2012.
Identtificació de la sessió:
Legisslatura: 201
11-2015
Sesssió número: 13
Carà
àcter: ordinà
ària
Lloc: Sala Plenss
Hora
a: 21:00
f constarr que en aquesta acta
a
no s´hi han tra
anscrit les
s intervenc
cions
Es fa
efecttuades pells regidors
s, degut a un problema tècnic que ha fet que la se
essió
Plen
nària no es gravés.
Llista
a d'Assitents
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.- APROVACI
A
Ó DE LES
S ACTES DE LES SESSIONS
S
S PLENÀRIIES DE 28
8 DE
SETE
EMBRE I 29 D´OCTUB
BRE DE 2012.
A
Ó DEFINIT
TIVA MOD
DIFICACIÓ PLA MILL
LORA URB
BANA COLÒNIA
2.- APROVACI
LLAU
UDET.
3.- APROVACIÓ
A
Ó PROVISIO
ONAL PLA ESPECIAL
L SANT ANT
TONI
4.- APROVAC
CIÓ ACOR
RD IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ
O
Ó DE CO
ONTRIBUCIONS
ESPECIALS PE
ER LES OB
BRES D´AM
MPLIACIÓ DEL PONT D´ACCÉS A CAL GAT
G
I
D´UR
RBANITZAC
CIÓ DEL SÓ
ÓL INDUST
TRIAL URBÀ NO CON
NSOLIDAT.
5.- APROVAC
A
IÓ DEL PRESSUPO
P
OST GENE
ERAL PER
R A L´EXE
ERCICI 20
013 I
PLAN
NTILLA DE PERSONA
AL
6.- APROVACIÓ
A
Ó CESSIÓ CONCESSIÓ ESTACIÓ PER A LA
L GESTIÓ D´ UN SE
ERVEI
DE RESTAURA
R
ACIÓ
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7.- APROVACIÓ
A
Ó DEFINITIVA ORDEN
NANCES FISCALS AN
NY 2013
8.- APROVACIÓ
A
Ó MODIFIC
CACIÓ PRE
ESSUPOST NÚMERO 5/2012, DE
E MODIFICA
ACIÓ
DEL QUADRE D´
D INVERSIONS EXER
RCICI 2012
2
9.- APROVACI
A
Ó MODIFICACIÓ PR
RESSUPOS
ST AJUNTA
AMENT NÚ
ÚMERO 6/2
2012,
MITJJANÇANT CRÈDITS
C
E
EXTRAORD
DINARIS
CIÓ MODIF
FICACIÓ PR
RESSUPOS
ST AJUNTA
AMENT NÚ
ÚMERO 7/2
2012,
10.- APROVAC
MITJJANÇANT SUPLEMEN
S
NTS DE CR
RÈDIT
11.- APROVAC
CIÓ ANUL.L
LACIÓ DRE
ETS PENDE
ENTS DE COBRAR
C
I OBLIGACIONS
PENDENTS DE
E PAGAR D'EXERCICI
D
IS TANCAT
TS I DE L'EX
XERCICI 20
012
12.- APROVACIÓ DELE
EGACIÓ AL
A
CONSORCI SERVEI DE RECAPTA
ACIÓ
CER
RDANYA RIPOLLÈS
R
DE COM
MPETÈNCIE
ES DE GESTIÓ,
G
LIQUIDACIÓ
Ó
I
L´IIMPOST SOBRE
REC
CAPTACIÓ DE
S
L´INCREMENT DEL VALOR DELS
D
TERRENYS DE
E NATURAL
LESA URBA
ANA
13.- APROVAC
CIÓ NO DIS
SPONIBILIT
TAT CRÈD
DIT PAGA NADAL 20
012 PERSO
ONAL
AJUN
NTAMENT I LLAR D´IN
NFANTS
14.- APROVA
ACIÓ ASS
SIGNACIÓ DEL CAPÍTOL
C
PER LA
A PRESTA
ACIÓ
SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS DEL FON
NS DE CO
OOPERACIÓ LOCAL
L DE
CATA
ALUNYA, ANY
A
2012
15.- APROVA
ACIÓ MO
ODIFICACIÓ
Ó ORDENANÇA FISCAL
REG
GULADORA
A DE LA TAX
XA DE LA LLAR
L
D´INF
FANTS MUNICIPAL

NÚMERO

24,

16.- APROVAC
CIÓ MODIFICACIÓ ES
STATUTS DE
D L´ORGA
ANISME AU
UTÒNOM LLAR
L
D´INFANTS MU
UNICIPAL EL
E MOLÍ PE
ETIT
17.- APROVAC
CIÓ REGLA
AMENT D´H
HONORS I DISTINCIONS DE L
L´AJUNTAM
MENT
DE SANT
S
JOAN
N DE LES ABADESSE
A
ES
18.- APROVAC
CIÓ REVOC
CACIÓ TÍTO
OLS DE FIILL ADOPT
TIU I PRED
DILECTE DE
D LA
VILA
A DE SANT
T JOAN DE LES AB
BADESSES DEL GEN
NERAL EMILIO BARR
RERA
LUYA
ANDO
19.- APROVAC
CIÓ MOCIÓ A FAV
VOR DE LA
L FINALIT
TZACIÓ D
DE TOT L´ARC
MED
DITERRANI
20.- DONAR CO
OMPTE DELS ACORD
DS ADOPTA
ATS PER LA
A JGL
21.- DONAR CO
OMPTE DELS DECRE
ETS D´ALCA
ALDIA
22.- TORN
T
OBE
ERT DE PA
ARAULA

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.
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1.- APROVACI
A
IÓ DE LES
S ACTES DE LES SESSIONS
S
S PLENÀRIES DE 28
8 DE
SETE
EMBRE I 29 D´OCTUB
BRE DE 20
012.
Sotm
meses les actes del Ple
enari Municcipal de 28 de
d setembrre i 29 d´octtubre de 20
012, a
conssideració de
els seus membres, aqu
uestes s´aprroven per unanimitat.
Ó DEFINIT
2.- APROVACI
A
TIVA MODIFICACIÓ PLA MILLORA URBA
ANA COLÒ
ÒNIA
LLAU
UDET.
Atès l´acord adoptat pel Plenari Municipal
M
en sessió celebrada
c
en data 25
2 de
embre de 2011, mitjan
nçant el qua
al s´aprovà inicialmentt la modificcació puntua
al del
nove
Pla de
d Millora Urbana
U
de la
a Colònia Lllaudet.
Atès l´acord ado
optat pel Pllenari Municipal en sessió celebra
ada en data
a 30 de ma
arç de
2012
2, mitjançan
nt el qual s´aprovà
s
prrovisionalme
ent la mod
dificació pun
ntual del Pla
P de
Millora Urbana de
d la Colònia LLaudet.
Atès l´acord adoptat pel Plenari Muniicipal en se
essió celebrrada en datta 15 de jun
ny de
2012
2, mitjançan
nt el qual es va aprova
ar per sego
ona vegada
a la modificcació puntua
al del
Pla de
d Millora Urbana
U
de la
l Colònia Llaudet
L
i es
s va obrir un nou perío
ode d´inform
mació
públiica.
Atès que dura
ant l´esmen
ntat períod
de d´inform
mació públiica s´han presentat dues
al.leg
gacions:
. Al.le
egació pressentada en data de reg
gistre d´entrada 13 de juliol de 20
012, per Lou
urdes
dané
és Garriga i 8 personess més.
. Al.legació pressentada en data de re
egistre d´en
ntrada 20 de juliol de 2
2012, per Josep
J
Anton Grau i Re
einés, actua
ant en nom i representa
ació de l´Insstitut Català
à del Sòl.
presentad
Atès que les al·legacions
a
des han estat informa
ades pels sserveis tècn
nics i
jurídiics correspo
onents.
Atès l´ informe vinculant emès per la Comissió Territorial
T
d
d´Urbanisme
e i que con
nsta a
l´exp
pedient.
Atès allò que disposen elss articles 68
8 i 85 del Decret
D
Legisslatiu 1/201
10, de 3 d’a
agost,
pel qual
q
s’aprovva el Text re
efós de la Llei
L d’urbanisme, i 90 i 91 del Decret 305/200
06, de
18 de
e juliol, pel qual s’aprova el Regla
ament de la Llei d’urban
nisme.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APRO
OVAR els in
nformes tèccnics que co
onsten a l´e
expedient i p
pel que respecte
a l´al.legació prresentada per
p part de l´Institut Ca
atalà del Sò
òl DESEST
TIMAR el pu
unt 2,
ESTIMAR els punts
p
3 i 4 i DESESTIM
MAR PARC
CIALMENT els punts 1 i 5 pels motius
m
expo
osats en elss informes que
q consten
n a l´expedie
ent i que ess donen perr reproduïts en el
prese
ent acord.
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SEG
GON.- Pel que
q
respeccte a l´al.le
egació pres
sentada pe
er la Sra. Lourdes Danés
D
Garriga i 8 pe
ersones mé
és, DESESTIMAR els
s punts 1,2
2,3,5,6,7,8 i 9 i ESTIMAR
PAR
RCIALMENT
T el punt 4,
4 pels mo
otius expos
sats en elss informes que constten a
l´exp
pedient i que
e es donen per reprodu
uïts en el prresent acorrd.
TERCER.- APR
ROVAR DEFINITIVAMENT la modificació de
el Pla de Millora Urban
na de
la Co
olònia Llaud
det aprovad
da pel Plen
nari Municip
pal en sessiió celebrada en data 15
1 de
juny de 2012, en
n els termes que constta a l´exped
dient.
QUA
ART.- PUBL
LICAR el present acorrd i la norm
mativa urba
anística corrresponent en el
Butlle
etí Oficial de
d la Provín
ncia i una vegada
v
pub
blicat COMU
UNICAR-HO
O a la Com
missió
Territorial d´Urb
banisme.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprova
a per unanimitat.
A
Ó PROVISIONAL PLA
A ESPECIA
AL SANT AN
NTONI
3.- APROVACIÓ
Vist el Pla Esp
pecial de Sant
S
Antoni aprovat in
nicialment pel
p Ple de l´Ajuntament en
sessió celebrada en data 27
2 de juliol de
d 2012.
Vist que durantt el tràmit d´informació
d
ó pública no
o s´han pre
esentat al·le
egacions de
e cap
tipuss.
Visto
os els info
ormes eme
esos pels organisme
es públics afectats a raó de llurs
comp
petències sectorials.
D’acord amb la disposició addicional novena del Reial Decrret Legislatiu 2/2008, de
d 20
de ju
uny, pel qua
al s’aprova el Text refó
ós de la Lle
ei del sòl, que
q modifica
a l’article 22
2.2 c)
de la
a Llei 7/1985
5, de 2 d’ab
bril, reguladora de base
es de règim
m local.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APR
ROVAR PRO
OVISIONAL
LMENT el Pla
P Especia
al de Sant Antoni, red
dactat
per l´arquitecte, Sr. Ramon
n Fortet i Bru, en els termes que consta
c
a l´exxpedient.
SEG
GON.- Trame
etre el pla especial
e
a la comissió territorial d'urbanisme
d
e a fi d'aprov
var-lo
defin
nitivament.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprova
a per unanimitat.

CIÓ ACOR
RD IMPOS
SICIÓ I ORDENACIÓ
O
Ó DE CO
ONTRIBUCIONS
4.- APROVAC
ESPECIALS PE
ER LES OB
BRES D´AM
MPLIACIÓ DEL PONT D´ACCÉS A CAL GAT
G
I
D´UR
RBANITZACIÓ DEL SÓL
S
INDUST
TRIAL URB
BÀ NO CON
NSOLIDAT
T.
Incoa
at I'expedie
ent per parrt d'aquest Ajuntamen
nt per a la
a imposició i ordenació de
contrribucions especials
e
p
per
les obrres d´ampliiació del Pont
P
d´accé
és a Cal Gat i
d´urb
banització del
d sól indu
ustrial urbà no consoliidat, i vistos els inform
mes emeso
os pel
Servvei Tècnic Municipal
M
i per
p la Secretaria-Interve
entora d'aquesta Corporació.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
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PRIM
MER.- La im
mposició de
e contribuccions espec
cials per al finançame
ent de les obres
o
d´am
mpliació del Pont d´acccés a Cal Gat i d´urrbanització del sól ind
dustrial urb
bà no
conssolidat, el fe
et imposab
ble de la qu
ual esta co
onstituït perr I'obtenció d'un bene
efici o
augm
ment de valo
or dels béns afectes a la realitzac
ció de I'obra
a esmentada
a.
GON.- Proce
edir a la determinació
d
ó i ordenac
ció del tribut concret d'acord am
mb el
SEG
segü
üent:
euros (hon
- El cost
c
previstt de I'obra es
e fixa en 291.524,22
2
noraris tècn
nics inclosos
s) i el
cost suportat pe
er l'Ajuntament en 171..524,22 eurros.
- Fixxar la quanttitat a reparrtir entre elss beneficiarris en 154.3
371,80 euro
os, equivale
ent al
90% del cost suportat.
s
El cost total pressupostat de I'obrra tindrà ca
aràcter de mera
previisió. Si el cost
c
real foss major o menor
m
que el
e previst, s'utilitzarà el cost previst als
efecttes del càlcul de les qu
uotes corressponents.
- El mòdul
m
de re
epartiment d’aplicació és el valorr cadastral de
d les finqu
ues a efecte
es de
l’IBI ponderat en
e funció de la supe
erfície total construïda de cada ffinca. En aq
quest
sentiit, es propo
osa aplicar el
e mòdul de
e valor cada
astral de less finques segons les seves
s
caraccterístiquess i el nive
ell específiic d’afectació per le
es obres q
que s’exec
cuten,
distriibuïdes en finques A, B i C, a less quals s’ap
pliquen els coeficientss que s’indiq
quen:
57,05
5%, 10,20%
% i 32,75%, respectivam
ment.

Finca A: parrticipa en un 57,05% de
F
d la base imposable,
i
correspone
ent a
le
es partides del projecte
e de l’obra que
q li afecte
en directam
ment:
1. L’amplia
ació del pont d’accés a Cal Gat i
2 Les obrres comple
2.
ementàries d’urbanitza
ació del via
al amb el qual
confronta
a, que li pe
ermeten obttenir la con
nsideració d
de solar, d’a
acord
amb l’artticle 29 del TRLUC.
Finca B: parrticipa en un 10,20% de
F
d la base imposable,
i
correspone
ent a
la
a part del prrojecte de l’’obra que li afecta directament:
1. L’amplia
ació del pont d’accés a Cal Gat i
2 Les obrres comple
2.
ementàries d’urbanitza
ació del via
al amb el qual
confronta
a, que li pe
ermeten obttenir la con
nsideració d
de solar, d’a
acord
amb l’artticle 29 del TRLUC.
Finques C: participen en un 32,,75% de la
F
a base imp
posable, qu
ue es
c
correspon
a
amb
les parrtides del projecte
p
de les obres q
que les afe
ecta o
b
beneficia
dirrectament, consistents
s en l’amplia
ació del pont d’accés a Cal
G exclusivvament.
Gat,

ovar la relacció dels sub
bjectes que es veuen beneficiats
b
per la realittzació
TERCER.- Apro
de l'o
obra i esta
ablir la quan
ntitat que aquests
a
hauran d'abonar a aque
esta Entitat, que
apareix a I'expe
edient com a Annex 1.
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QUA
ART.- Es determinen
d
els terminis de paga
ament de les presents contribucions
espe
ecials d’aco
ord amb el següent
s
calendari:
-

-

-

Un terç de la quota provision
nal, en la data indica
ada en la n
notificació de la
liquidació provision
nal que s´efectuarà
s
amb l´ap
provació de
efinitiva de
e les
contribuccions especcials.
Un terç de la quo
ota definitivva, en la data
d
indicada en la n
notificació de
d la
liquidació definitiva
a que s´efe
ectuarà una
a vegada finalitzades
f
les obres i es
disposi del
d certificatt final de less mateixes.
L’últim pagament,
p
p la resta de l’importt pendent de satisfer, s’exigirà, com
per
c
a
màxim, el
e 30 de ma
arç de 2014.

CINQ
QUÈ- Expossar i publiccar l'Acord provisional
p
t
d'anu
uncis de I'E
Entitat
íntegre al tauler
ial Butlletí
B
Oficial de la Prrovíncia, du
urant trenta
a dies, dinss dels qualss els intere
essats
podran examinar I'expedient i prese
entar les reclamacion
r
ns que cre
eguin oportunes.
Transcorregut l´esmentat termini, si no s´h
haguessin presentat al.legacion
ns ni
obse
ervacions de
e cap tipuss, l´acord d´aprovació provisional esdevindrà
à definitiu sense
s
nece
essitat d´ado
opció d´un nou
n acord plenari.
p
Dura
ant el perío
ode d´inform
mació pública, els pro
opietaris o titulars afectats es po
odran
consstituir en Asssociació administrativva de contrribuents, se
egons el qu
ue es dispo
osa a
I'articcle 36.2 del TRLHL.
SISÈ
È.- NOTIFIC
CAR individ
dualment l’a
acord als in
nteressats, juntament amb la quota a
satisfer, amb expressió de
els recurso
os que hi poden
p
interp
posar, d’accord amb el
e que
estab
bleix l’articlle 34.4 del text
t
refós de la Llei reguladora de
e les hisend
des locals.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprova
a per unanimitat.

5.- APROVAC
A
IÓ DEL PRESSUPO
P
OST GENE
ERAL PER
R A L´EXE
ERCICI 20
013 I
PLANTILLA DE
E PERSONA
AL
Vist el Projecte
e de Pressu
upost Gene
eral d’aques
sta .entitat per a l’anyy 2013, ele
evat a
aque
esta Corporració en la forma prevvista per l’a
article 168.4
4 del Reial decret Iegiislatiu
2120
004, de 5 de
d març, pe
el qual s’ap
prova el Te
ext refós de
e la Llei re
eguladora de
d les
hisen
ndes locals, junt amb les Plantille
es que com
mprenen els llocs de tre
eball reserv
vats a
funciionaris, perssonal labora
al i eventua
al, el resum del qual pe
er capítols é
és el següen
nt:

PRESS
SUPOST GENERAL
G
L EXERCICI 2013

INGRE
ESSOS
CA
APÍTOLS

IM
MPORT

DENOM
MINACIÓ

OPE
ERACIONS CORRENTS
C
1 IMPOSTOS DIRECTES
2 IMPOSTOS INDIRECTE
ES
T
TAXES,
P
PREUS
PÚBLICS
3 INGRESSOS
S
ÈNCIES CO
4 TRANSFER
T
ORRENTS

3.615.944,40
1.719.089,32
25.000,00
I

ALTRES
S
1.012.008,10
835.349,55
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5 INGRESSOS
S PATRIMONIALS

24.497,43

OPE
ERACIONS DE
D CAPITAL
L
7 TRANSFER
T
ÈNCIES DE CAPITAL

974.525,22
974.525,22

TOT
TAL INGRES
SSOS

4.590.469,62

DESP
PESES
APÍTOLS
CA

DENOM
MINACIÓ

MPORT
IM

OPE
ERACIONS CORRENTS
C
1 DESPESES DE PERSONAL
S EN BÉNS I SERVEIS
2 DESPESES CORRENTS
3 DESPESES FINANCERES
T
ORRENTS
4 TRANSFER
ÈNCIES CO

3.270.071,49
1.165.220,98
1.563.381,57
69.120,30
472.348,64

OPE
ERACIONS DE
D CAPITAL
L
6 INVERSIONS REALS

976.987,99
976.987,99

OPE
ERACIONS FINANCERE
F
ES
9 PASSIUS FINANCERS

343.410,14
343.410,14

TOT
TAL DESPES
SES

4.590.469,62

DET
TALL DELS
S PRESSU
UPOSTOS QUE INTE
EGREN EL
L GENERA
AL:
1. PRESSUP
POST
ABA
ADESSES

DE
E

L´AJUN
NTAMENT
T

DE

SA
ANT

JOA
AN

DE

LES

INGRE
ESSOS
CA
APÍTOLS

DENOM
MINACIÓ

OPE
ERACIONS CORRENTS
C
1 IMPOSTOS DIRECTES
2 IMPOSTOS INDIRECTE
ES
T
TAXES,
P
PREUS
PÚBLICS
3 INGRESSOS
S
ÈNCIES CO
4 TRANSFER
T
ORRENTS
5 INGRESSOS
S PATRIMONIALS
OPE
ERACIONS DE
D CAPITAL
L
7 TRANSFER
T
ÈNCIES DE CAPITAL

MPORT
IM
3.392.996,63
1.719.089,32
25.000,00
I

ALTRES
S
905.036,94
719.472,94
24.397,43
974.525,22
974.525,22
4.367.521,85

TAL INGRES
SSOS
TOT

DESP
PESES
APÍTOLS
CA

DENOM
MINACIÓ

MPORT
IM
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OPE
ERACIONS CORRENTS
C
1 DESPESES DE PERSONAL
S EN BÉNS I SERVEIS
2 DESPESES CORRENTS
3 DESPESES FINANCERES
T
ORRENTS
ÈNCIES CO
4 TRANSFER

3.047.123,72
1.005.716,29
1.506.538,49
68.520,30
466.348,64

OPE
ERACIONS DE
D CAPITAL
L
6 INVERSIONS REALS

976.987,99
976.987,99

OPE
ERACIONS FINANCERE
F
ES
9 PASSIUS FINANCERS

343.410,14
343.410,14

TOT
TAL DESPES
SES

4.367.521,85

2. PR
RESSUPO
OST DE L´ORGANIS
SME AUTÒ
ÒNOM LLA
AR D´INFA
ANTS

INGRE
ESSOS
CAP
PÍTOLS

DENOM
MINACIÓ

MPORT
IM

OPE
ERACIONS CORRENTS
C
3 TA
AXES, PREU
US PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
S
4 TR
RANSFERÈN
NCIES CORR
RENTS
5 INGRESSOS PATRIMONIA
P
ALS

222.947,77
7
106.971,16
6
115.876,61
1
100,00
0

OPE
ERACIONS DE
D CAPITAL
L

0,00
0

TOT
TAL INGRES
SSOS

222.947,77
7

DESP
PESES
PÍTOLS
CAP

DENOM
MINACIÓ

MPORT
IM

OPE
ERACIONS CORRENTS
C
1 DE
ESPESES DE PERSONA
AL
2 DE
ESPESES CORRENTS EN
E BÉNS I SERVEIS
S
3 DE
ESPESES FIINANCERES
S
4 TR
RANSFERÈN
NCIES CORR
RENTS

222.947,77
7
159.504,69
9
56.843,08
8
600,00
0
6.000,00
0

OPE
ERACIONS DE
D CAPITAL
L

0,00
0

TOT
TAL DESPES
SES

222.947,77
7

PLA
ANTILLA DE
D PERSO
ONAL DE L´AJUNTA
AMENT DE
D SANT J
JOAN DE LES
ABA
ADESSES.. EXERCIC
CI 2013
PLAN
NTILLA FUN
NCIONARIS DE CARRER
RA

OMBRE
NO
PL
LACES

NO
OMBRE
VA
ACANTS

PL
LACES
QUE
ES

GRUP
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PR
REVEU
AM
MORTITZA
AR

I. AMB
B HABILITACIÓ DE CARÀC
CTER NACIONAL
I.1. SECRE
ETÀRIA-INTE
ERVENCIÓ
II. ESCALA D´ADM
MINISTRACIÓ GENERAL
II.1. SUBE
ESCALA TÈCN
NICA
II.2. SUBE
ESCALA ADMINISTRATIVA
A
II.3. SUBE
ESCALA AUXILIAR
II.4. SUBE
ESCALA SUBA
ALTERNA
III. ES
SCALA D´ADM
MINISTRACIÓ
Ó ESPECIAL
III.1. SUBE
ESCALA TÈCNICA
III.2. SUBE
ESCALA DE SERVEIS
S
ESP
PECIALS
III.2.A) POLICIA
A LOCAL
III.2.B) AUXILIA
ARS DE POLIICIA LOCAL
TOTA
AL PLANTILLA
A PERSONAL FUNCIONA
ARI

PLAN
NTILLA PER
RSONAL LA
ABORAL

1

0

0

A1-A2

4
0

0
0

0
0

C1
1
C2
2

2

0

0

C2
2

7

0

0

OMBRE
NO
PL
LACES

I. ADM
MINISTRACIÓ
Ó GENERAL
I.1. ADMIN
NISTRATIU/VA
A
I.2. AUXILIAR ADMINIS
STRATIU/VA
II. ADMINISTRACIÓ
Ó ESPECIAL

NO
OMBRE
VA
ACANTS

PL
LACES
QUE
ES
PR
REVEU
AM
MORTITZA
AR

GRUP

3
6

1
5

0
0

C1
1
C2
2

II.1.1. PLACES
S DE COMESE
ES ESPECIAL
LS
II.1.1.1
1. DIRECTOR
R EMISSORA 1
II.1.1.2
2. DIRECTOR
R ALBERG
1
II.1.1.3
3. ARXIVER
1
II.1.1.4
4. VIGILANTS
S
2
II.1.1.5
5. VIGILANT ALBERG
A
1

1
1
1
2
1

0
0
0
0
0

C2
2
C1
1
C1
1
AP
PST
AP
PST

0
4
0
6
1
1
24

0
0
0
0
0
0
0

C2
2
C2
2
AP
PST
AP
PST
AP
PST
AP
PST

II.1. SERV
VEIS ESPECIA
ALS

NAL D´OFICIS
S
II.1.2. PERSON
II.1.2.1
1. CAP BRIGA
ADA
II.1.2.2
2. OFICIAL 1ªª
II.1.2.3
3. PEÓ BRIGA
ADA
II.1.2.4
4. PEÓ NETE
EJA
II.1.2.5
5. CONSERGE PAVELLÓ
II.1.2.6
6. PEÓ ALBERG
AL PLANTILLA
A PERSONAL LABORAL
TOTA

1
4
3
6
1
1
31

OMBRE
NO
PL
LACES

TOTA
AL PLANTILLA
A PERSONAL 2012

38

NO
OMBRE
VA
ACANTS

24

PL
LACES
QUE
ES
REVEU
PR
AM
MORTITZA
AR

0

Així mateix
m
i visttes les Bases d´execució del Pres
ssupost.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Aprovvar el Presssupost Gen
neral d´aque
esta entitat per a I’any 2013, junta
ament
amb les Bases d´execució
d
en la forma
a detallada.
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SEG
GON.- Aprovvar la Plantilla de perrsonal per a l’exercici de 2013 q
que comprè
èn les
place
es reservad
des a funcio
onaris, perssonal laborral i eventua
al amb el ccontingut i detall
que s’assenyala
s
a en la part expositiva del
d present acord.
TERCER.- Apro
ovar les retrribucions bà
àsiques i co
omplementà
àries fixes i periòdiques
s que
han de percebre els funccionaris de la corpora
ació durantt l’any 2013
3 en la forrma i
quan
nties individualitzades que
q figuren detalles en
n l’expedien
nt del Pressupost.
QUA
ART.- Aprovvar les rem
muneracions, indemnitzacions i assignacio
ons que ha
an de
perce
ebre el perrsonal laboral fix i tem
mporal, el personal
p
evventual, els membres de la
corpo
oració i elss diferents grups
g
polítics durant l’any 2013, en la form
ma i les qua
anties
indivvidualitzadess que figure
en detallade
es en l’expe
edient del Pressupost.
CINQ
QUÈ.- APRO
OVAR el re
econeixeme
ent de l´exerrcici de les funcions d´´Alcaldia pe
er part
del Sr.
S Ramon Roqué i Riu
R amb un
na dedicació exclusiva
a de 40 ho
ores setman
nals i
estab
blir a favor de
d l´Alcalde
e-President una retribu
ució anual bruta
b
de 21..918,40 eurros, la
qual es distribuirà proporcionalment en
e 14 pague
es corresponents a les mensualita
ats de
l´anyy i les dues pagues exttraordinàriess dels meso
os de juny i desembre..
SISÈ
È.- Aprovarr les quantties globalss d´incentiu
us de productivitat i d
de gratifica
acions
previistes per serveis
s
extrraordinaris que figuren
n detallade
es en el Prressupost per
p a
l’exercici de 201
13, i faculta
ar a l’Alcaldia - Presidè
ència per ta
al que pugui individualitzarles i atorgar-les segons less necessitats i/o objectiius a aconsseguir.
SETÈ
È.- Exposa
ar al públic pel termini de quinze
e dies hàbils, amb anunci previ en el
Butlle
etí Oficial de
d la Provvíncia i pelss mitjans habituals,
h
e Pressupo
el
ost i la Pla
antilla.
Conssiderar-lo aprovat
a
definitivament sense nece
essitat d’ad
doptar nou acord, si durant
d
l´esm
mentat term
mini no s’hi presenten
n reclamac
cions. Expo
osar també al públic la la
planttilla de perrsonal d´aquesta Corp
poració, durant un terrmini de 20
0 dies, a través
d’ediictes que s’inseriran
s
a BOP i al DOGC, per
al
p tal que les person
nes interess
sades
pugu
uin fer les al.legacion
ns i reclam
macions que estimin pertinents. En cas de
d no
prese
entar-se al.legacions al respeccte l’acord esdevindrà
à definitiu i eficaç sense
s
nece
essitat d´ado
optar nou acord al resp
pecte.
No obstant
o
això, el Plenari Municipal acordarà
a
alllò que cregu
ui més adie
ent.
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
Sotm
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprova per 7 vots
s positius del grup políític municipal del
PSC i 4 vots negatius dels grups polítiics municipals de CiU i ERC.

6.- APROVACI
A
IÓ CESSIÓ
Ó CONCES
SSIÓ EST
TACIÓ PER
R A LA G
GESTIÓ D´ UN
SER
RVEI DE RE
ESTAURAC
CIÓ
a la instànciia presentad
da pel Sr. Joan
J
Bobé Alonso
A
en data
d
de registre d´entra
ada 8
Vista
de novembre
n
d 2012, mitjançant
de
m
la
a qual sol.licita l´auto
orització pe
er a la ces
ssió o
trasp
pàs de la titu
ularitat de la
a concessió
ó de l´antiga
a Estació pe
er a la gestiió d´un serv
vei de
resta
auració, de la qual n´éss el concesssionari des del 5 d´ago
ost de 1999.
Atès el que esstableix el contracte administrati
a
iu signat entre
e
el Sr.. Bobé i aquest
Ajunttament, en data 5 d´agost de 1999, el qual determina en la seva clàusula VII.10,
V
que un cop exe
ecutades le
es obres, ell concessio
onari podrà cedir o traspasar el servei
s
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amb el consenttiment previ de l´Ajunttament, que
e només po
odrà autorittzar-ho si el
e nou
conccessionari compleix
c
e mateixo
els
os requisits
s que els establerts en el ple
ec de
clàussules per po
oder prendrre part en el concurs.
Atès que les obres
o
han estat íntegrament exe
ecutades i que el no
ou concessionari
comp
pleix amb tots els requ
uisits estab
blerts en el contracte administratiu
a
u, subroga
ant-se
estipulats en
aque
est en tots els
e drets i obligacions
o
e el menciionat contra
acte pel que
e fa a
l´ediffici de l´antiga Estació.
Atès que el nou
u concessio
onari ha manifestat
m
a l´Ajuntame
ent la necessitat d´efe
ectuar
una sèrie d´inversions a l´immoble amb
a
la fina
alitat de millorar la qualitat del servei,
valorrades amb un
u total de 13.106,72 €,
€ el detall de
d les qualss es transcrriu a continu
uació:
Instal.lacció aire condicionat am
mb bomba de calor
Instal.lacció variadorrs de velocittat en 2 mo
otors d´extra
acció
Treballs varis de fussteria
Treballs varis aranja
ament terre
es

5.178,80 €
2.750,33 €
1.303,17 €
3.874,42 €

Atès el que esta
ableix l´articcle 7 amb re
elació a l´arrticle 245.e)) del Reial D
Decret Legiislatiu
3/2011, de 14 de
d novembrre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei d
de contracte
es del
Sector Públic.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APROVAR la ce
essió o trasspàs de la titularitat
t
de
e la concesssió de l´imm
moble
de l´a
antiga Esta
ació a favor dels Srs. Josefina
J
Me
erino i Jordi Colom a p
partir del dia
a 1 de
dese
embre de 20
012 i fins el
e 5 d´agost de 2034, de
d conformitat amb el que estableix la
clàussula IV del contracte administratiu
a
u de 5 d´agost de 1999
9, suborgan
nt-se aques
sta en
tots els drets i les obligaccions estipu
ulades en el
e menciona
at contracte
e pel que fa
a a l´
edificci de l´antiga Estació.
SEG
GON.- APRO
OVAR el cànon
c
a sa
atisfer per part del co
oncessionarri de l´edifici de
l´antiiga Estació
ó, de confo
ormitat amb
b el que estableix
e
la clàusula V
VI del conttracte
admiinistratiu sig
gnat en datta 5 d´agosst de 1999: 3.058,84 euros
e
aque
est any 2012
2, els
qualss hauran de liquida
ar-se a l´A
Ajuntament de forma
a trimestra
al per part del
conccessionari i, aquesta qu
uantitat s´actualitzarà cada any a raó de l´Ín
ndex de Pre
eus al
Conssum (IPC) aprovat
a
per Catalunya.
ONERAR al
a nou con
ncessionari de la sevva obligació
ó de liquid
dar a
TERCER.- EXO
l´Ajuntament el cànon esta
ablert a l´ap
partat anterrior durant un període de 18 mes
sos a
comp
ptar des de la signa
atura del co
orresponen
nt contracte
e administrratiu, per ta
al de
comp
pensar partt de la invversió inicia
al que aque
est efectuarà a l´immoble i que s´ha
desccrit a la part expositiva anterior.
QUA
ART.- FACU
ULTAR a l´a
alcalde-pressident tan àmpliament com en dre
et fora mene
ester,
per a la signatu
ura del corresponent contracte
c
ad
dministratiu amb el nou concessio
onari,
contrracte que s´haurà de formalitzar
f
e un termiini màxim de
en
d 10 dies d
des de l´adopció
del present
p
acorrd.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprova
a per unanimitat.
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7.- APROVACIÓ
A
Ó DEFINITIIVA ORDEN
NANCES FISCALS AN
NY 2013.
Atès l´acord ado
optat pel Plenari Municcipal en ses
ssió celebra
ada en data 28 de sete
embre
de 20
012, mitjançant el qua
al s´aprovà provisionalm
ment la modificaicó de
e les ordena
ances
fiscals reguladores dels impostos i taxxes que regiran a partirr de l´1 de g
gener de 20
013.
Atès que l´esm
mentat expe
edient es va publicarr mitjançan
nt anunci p
publicat al BOP
núme
ero 195, de
e data 9 d´o
octubre de 2012,
2
duran
nt un períod
do de 30 diies hàbils per
p tal
que tota perssona intere
essada po
ogués exa
aminar l´exxpedient i presentarr les
obse
ervacions i al.legacions
a
s oportunes.
Atès que durantt l´esmentat període, concretame
c
nt en data de registre d´entrada 13
1 de
nove
embre de 2012, s´ha presentat una
u
al.legació per parrt del grup polític mun
nicipal
d´ER
RC, la qual consta
c
a l´e
expedient.
Atès que durant el perío
ode d´informació pública s´ha constatat
c
la
a necessita
at de
modiificar novam
ment l´ordenança fisca
al número 28,
2 reguladora del pre
eu públic pe
er als
serve
eis d´hostattgeria de l´a
alberg rural Ruta del Fe
erro, amb la
a finalitat d´´adaptar aquests
preuss als estipulats per la Xarxxa Naciona
al d'Alberg
gs Socials de Catalunya
(XAN
NASCAT), els quals no
n estaven
n aprovats per part d´aquest
d
en
ns, quan es
e va
adop
ptar l´acord Plenari d´´aprovació provisional de les ord
denances ffiscals per l´any
2013
3. S´adjunta
a al presen
nt acord la proposta
p
de
e preus per l´alberg Ru
uta del Ferrro per
l´anyy 2013.
Atès que, per altra
a
banda,, s´ha detectat la nece
essitat de modificar
m
l´o
ordenança fiscal
núme
ero 5, reg
guladora de
e l´Impost sobre l´in
ncrement de
d valor de
els terreny
ys de
naturralesa urbana, concrettament el se
eu article 2..3, amb la fiinalitat de m
modificar el % de
bonifficació que aquest esta
ableix, passsant-lo del 95%
9
al 75%
%.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- DES
SESTIMAR l´al.legació
ó presentad
da per part del grup polític mun
nicipal
d´ER
RC i APRO
OVAR les modificacio
ons a les ordenaness fiscals números 5 i 28
esme
entades a la
a part expositiva anteriior.
SEG
GON.- APR
ROVAR DE
EFINITIVAM
MENT les ordenances
o
s fiscals re
eguladores dels
impo
ostos i taxess que regira
an des de l‘1
1 de gener del 2013, en
e els terme
es que cons
sten a
l´exp
pedient.
TERCER.- PUB
BLICAR en
n el Butlletí Oficial de
e la Provín
ncia el textt íntegre de les
modiificacions aprovades
a
d
definitivame
ent que entrraran en vig
gor a partir de l´1 de gener
g
de 20
013.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprova per 7 vots
s positius del grup políític municipal del
PSC i 4 vots negatius dels grups polítiics municipals de CiU i ERC.

8.- APROVACIÓ
A
Ó MODIFIC
CACIÓ PRE
ESSUPOST
T NÚMERO 5/2012, DE
E MODIFICA
ACIÓ
DEL QUADRE D´ INVERS
SIONS EXERCICI 2012
2.
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Vist el program
ma i el quad
dre de les inversions a executarr aquest exxercici 2012
2 que
figura
a a l´expedient del pre
essupost d´aquest Ajun
ntament, ap
provat pel P
Plenari Mun
nicipal
en se
essió celebrada en data 25 de no
ovembre de
e 2011 i mod
dificat en data 30 d´ab
bril de
2012
2.
Atès que amb el
e transcurs de l´any, allguna de les
s inversionss previstes e
en el pressupost
del 2012
2
han co
onsolidat un
n finançament diferentt del previsst en el presssupost aprrovat.
Conccretament es
e tracta de les inverrsions que a continuación es detallen, les quals
qued
dent finança
ades de la fo
orma que es
e transcriu a continuacció:
PART
TIDA

TIT
TOL OBRA

01.336.6320012

Esttudi
històricc
arq
queològic Ermitta
Antoni

05.155.6100112 Vila Vella
01.161.6100212
01.155.6000012
01.151.6320112

INVER
RSIÓ

SUBVEN
NCIÓ

CE
E

VEND
DES

TAMENT
AJUNT
RT 2010

i
St.

11.353,58

7.0
008,00

141.471,62

55.0
000,00

Millores urbanes i d´espai
d
71.713,49
blic
púb
Am
mpliació pont acccés Cal
291.524,22
Ga
at
Acttuacions en ed
dificis i
30.807,25
equ
uipaments municipals

4.345,58
75.6
608,41

10.863,21

71.713,49
12
20.000

154.37
71,80

17.152,42
30.807,25

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APR
ROVAR la modificació
m
del program
ma i del qu
uadre de le
es inversion
ns del
presssupost de l´Ajuntament de Santt Joan de les Abadessses, corresponent a l´any
2012
2, en la form
ma que s´ha
a exposat a la part expo
ositiva ante
erior i que co
onsta a l´an
nnexe
del present
p
acorrd.
SEG
GON.- COMUNICAR el present accord a l´àrea
a comptable
e d´aquest Ajunatmentt a fi i
efecttes oportuns.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprova per 7 vots
s positius del grup políític municipal del
PSC i 4 vots negatius dels grups polítiics municipals de CiU i ERC.

9.- APROVACI
A
RESSUPOS
ST AJUNTA
AMENT NÚ
ÚMERO 6/2
2012,
Ó MODIFICACIÓ PR
MITJ
JANÇANT CRÈDITS
C
E
EXTRAORD
DINARIS.
Mitja
ançant Decrret de l’Alca
aldia de data
a 20 de nov
vembre de 2012
2
s’inicia
a l’expedien
nt per
a l’ap
provació de
e la modifica
ació de crèd
dit mitjançan
nt crèdit exttraordinari n
número 6/20
012.
Per poder
p
atend
dre el pagament de less obligacion
ns que es detallen
d
a co
ontinuació, per a
les quals
q
no hi ha
h en el pre
essupost orrdinari actua
al consigna
ació pressup
postària, s’h
ha de
tramitar l’expedient de crè
èdit extraord
dinari que cal
c finançarr mitjançant nous o majors
m
ingre
essos efecttivament re
ecaptats sobre els totals previsto
os en el pressupost de la
corpo
oració, amb
b subjecció a les disposicions vige
ents.
Desp
peses que cal
c finançar:
Crèd
dits extraord
dinaris:
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Partida

Nom

P
Proposta
de
e consignac
ció

161.2
20901

Pagame
ent substituint al 151.000,00
1
€
contribue
ent del cà
ànon de
l´aigua

Total altes crèdiits : 151.000
0,00 €
Finan
nçament qu
ue es propo
osa:
1/ No
ous o majorrs ingressoss efectivament recapta
ats:
Partida

Nom

Prroposta
de
Co
onsignació

01.3
30400

Cobrame
ent al 15
51.000,00 €
contribue
ent del
de
cànon
l´aigua

Total finançame
ent: 151.000
0,00 €
Atès que la Seccretària-Interventora ha
a emès els correspone
c
nts informe
es favorables.
Atès el que estableixen els
e articles 177 del Re
eial decret legislatiu 2
2/2004, de 5 de
marçç, pel qual s’aprova
s
el Text refós de la Llei reguladora
r
de les hise
endes locals
s i als
articlles 34 a 38 del RD 500
0/1990.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APRO
OVAR l’expedient de crèdit extra
aordinari número 6/201
12, per impo
ort de
151.0
000,00 € que cal fin
nançar miitjançant no
ous o majo
ors ingresssos efectiva
ament
recap
ptats sobre
e els totals previstos en
e el pressu
upost de la corporació
ó, de conforrmitat
amb el detall exxposat a la part
p exposittiva anteriorr.
SEG
GON.- Expossar al públicc aquest exxpedient, du
urant el term
mini reglam
mentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al ta
auler d’anun
ncis i al Buttlletí Oficial de la Prov
víncia.
Si no
o es presen
nten reclam
macions, l’accord serà fe
erm. En cas contrari, el Ple dispo
osarà
del te
ermini d’un mes, comp
ptat des de la finalitzac
ció del perío
ode d’expossició pública
a, per
resolldre-les.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprova
a per unanimitat del se
eus membre
es.

10.- APROVAC
CIÓ MODIF
FICACIÓ PR
RESSUPOS
ST AJUNTA
AMENT NÚ
ÚMERO 7/2
2012,
MITJ
JANÇANT SUPLEMEN
S
NTS DE CR
RÈDIT
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Mitjan
nçant Decre
et de l’Alcald
dia de data 21 de nove
embre de 20
012 s’inicia l’expedient per a
l’apro
ovació de la modificació
m
d crèdit mitjjançant suple
de
ements de crrèdit número
o 7/2012.
Per poder
p
atendre
e el pagame
ent de les oblligacions que
e es detallen
n a continuacció, per a les quals
no hi ha en el pre
essupost ord
dinari actual consignació
ó pressuposttària suficien
nt, s’ha de tra
amitar
l’expe
edient de suplement de
e crèdit que
e cal finanç
çar mitjança
ant nous o majors ingrressos
efectivament reccaptats sobre
e els totals previstos en
e el pressu
upost de la corporació,, amb
subje
ecció a les disposicions vigents.
v
Desp
peses que ca
al finançar:
Suple
ement de crè
èdits:
Partid
da

Nom

P
Proposta
de consignació

01.93
31.22708

Servies de
d recaptaciió a favor 19.305,41
1
€
de l´entita
at

Total altes crèditss : 19.305,41 €
Finan
nçament que
e es proposa:
1/ No
ous o majors ingressos:
Partid
da

Nom

Pro
oposta
Co
onsignació

01.11
1600

Impost
sobre 19.305,41 €
nt
de
l´incremen
valor
dels
terrenys
de
a
naturalesa
urbana

de

Total finançament: 19.305,41 €

Atès que la Secre
etària-Interve
entora ha em
mès els corresponents infformes favora
ables.
Atès el que estab
bleixen els arrticles 177 de
el Reial decre
et legislatiu 2/2004,
2
de 5 de març, pe
el qual
s’apro
ova el Text refós
r
de la Llei
L regulado
ora de les his
sendes locals i als article
es 34 a 38 del
d RD
500/1
1990.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APRO
OVAR l’exp
pedient de suplement
s
de
d crèdit nú
úmero 7/2012, per impo
ort de
19.30
05,41 € que cal finançarr mitjançant nous o majo
ors ingressoss efectivament recaptats sobre
els to
otals previsto
os en el presssupost de la
a corporació,, de conform
mitat amb el d
detall exposa
at a la
part expositiva
e
an
nterior.
SEGO
ON.- Exposa
ar al públic aquest expe
edient, durant el terminii reglamenta
ari de quinze
e dies
hàbilss, mitjançant un edicte al tauler d’a
anuncis i al Butlletí Oficcial de la Prrovíncia. Si no es
à del termin
prese
enten reclam
macions, l’acord serà ferrm. En cas contrari,
c
el Ple
P disposarà
ni d’un
mes, comptat dess de la finalitzzació del perríode d’expo
osició pública
a, per resoldrre-les.
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Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprova
a per unanimitat del se
eus membre
es.

11.- PROPOSTA
A D'ANUL..LACIÓ DR
RETS PEND
DENTS DE COBRAR
C
I OBLIGACIONS
PENDENTS DE
E PAGAR D'EXERCIC
D
IS TANCAT
TS I DE L'E
EXERCICI 2
2012.
Vist l’infome
l
em
mès per la in
ntervenció d’aquest
d
aju
untament i, que
q figura e
en l’expedie
ent.
Atès que en el mateix
m
es proposa l’anul.lació de diferents
d
drrets i obligacions d’exe
ercicis
tanca
ats i de l’exxercici 2012 com a co
onseqüenciia d’haver-sse detectat diferents errors
e
mate
erials, aritm
mètics i de fet i, tamb
bé, per la necessitat de depurarr, tot i el te
emps
transscorregut, aquells
a
dretts reconegu
uts i aquelles obligaccions recone
egudes que
e per
circu
umstàncies alienes a l’a
ajuntament,, encara figu
uren com a pendents.
Atès els drets pendents
p
d cobrar d’exercicis tancats
de
t
i de
e l’exercici 2012 que s’han
d’anu
ul.lar i que es
e relacione
en a l’exped
dient, per un
n import total de 73.28
82,43 euros..
Atès les obligaccions pende
ents de paga
ar d’exercic
cis tancats que
q s’han d’anul.lar i que es
relaccionen a l’exxpedient, pe
er un importt total de 5.556,08 euro
os.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Apro
ovar l’anul.llació dels diferents
d
es
stats comp
ptables de l’ajuntamen
nt els
dretss pendents de cobrar d’exercicis tancats i de
d l’exercici 2012 que es relacion
nen a
l’expedient, per un import total de 73
3.282,43 eu
uros, i l’anu
ul.lació dels diferents estats
e
comp
ptables de l’ajuntamen
nt les obliga
acions pend
dents de pa
agar d’exerccicis tancats
s que
es re
elacionen a l’expedientt, per un imp
port de 5.55
56,08 euross.
SEG
GON.- Comu
unicar el prresent acorrd a l’àrea comptable d’aquest a
ajuntament a fi i
efecttes oportuns.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprova
a per unanimitat del se
eus membre
es.

12.- APROVA
ACIÓ DELE
EGACIÓ AL
A
CONS
SORCI SERVEI DE RECAPTA
ACIÓ
CER
RDANYA RIPOLLÈS
R
DE COM
MPETÈNCIE
ES DE GESTIÓ,
G
LIQUIDACIÓ
Ó
I
L´ IMPOST SOBRE L´INCREME
REC
CAPTACIÓ DE
L
ENT DEL VALOR DELS
D
TERRENYS DE
E NATURAL
LESA URBANA
El RD
DL 2/2004, de 5 de març,
m
pel qual s’aprova el text refó
ós de la Lle
ei Regulado
ora de
les Hisendes
H
Lo
ocals, i la Llei
L 7/1985, de 2 d’ab
bril, reguladora de las bases de règim
r
local, atribueixe
en als municcipis determ
minades fac
cultats de ge
estió, liquidació i recap
ptació
de tributs i d’altrres ingresso
os de dret públic
p
de na
aturalesa loccal.
La co
omplexitat que
q la realització d’aquestes tasq
ques i la se
eva importàn
ncia dins el més
amplli àmbit de la Hisenda
a Local, aco
onsella la utilització de
e fòrmules q
que permettin un
efica
aç i adequat exercici de les faculttats esmenttades, tot dins
d
els sisttemes que per a
aque
esta finalitatt preveu la normativa
n
a
aplicable.
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Des de fa anys els Consells Comarca
als del Ripo
ollès i la Cerdanya pressten el serv
vei de
gestiió, liquidació i recaptació dels tributs
t
loca
als i altres ingressos de Dret públic,
p
mitja
ançant el Co
onsorci Servvei de Reca
aptació Cerd
danya - Rip
pollès.
El Ple d’aquest Ajuntament en sessió
ó de data 24
4 de novem
mbre de 200
00, va aprov
var la
renovvació de la delegació de facultatss en matèria de gestió
ó, liquidació
ó i recaptac
ció de
tributts municipa
als i altress ingressoss de dret públic,
p
d’accord amb e
el contingu
ut del
Convveni de dele
egació de renovació
r
d la delega
de
ació de funccions de ge
estió, liquidació i
recap
ptació de trributs localss i d’altres ingressos de
d dret púb
blic i el seu
u annex, pe
er ser
exerccides a travvés del Consorci Servvei de Reca
aptació Cerrdanya – R
Ripollès. Aquesta
deleg
gació ha esstat degudam
ment accep
ptada i publicada en leg
gal forma.
La lle
etra D) de l’apartat II del conveni subscrit disposa
d
que
e l’abast de
e la delegac
ció es
conccreta en els tributs i ing
gressos de dret
d públic municipals
m
relacionats en el seu annex
a
i que
e aquesta re
elació podrrà ser ampliiada o redu
uïda, si s’ad
dopta el perrtinent acorrd per
l’òrga
an de gove
ern municip
pal, compete
ent a l’efec
cte, el qual haurà de sser deguda
ament
notifiicat al Conssell Comarccal del Ripo
ollès i al Con
nsorci Servvei de Recaptació Cerd
danya
- Rip
pollès i acce
eptada i pub
blicada per aquests
a
ens
s.
Es co
onsidera co
onvenient en
n aquests moments
m
am
mpliar la delegació efecctuada en el
e seu
dia d’aquestes
d
f
facultats
i fu
uncions, per tal d’inclou
ure també les competè
ències de gestió,
liquid
dació i reccaptació de
e l’ Impost sobre l’ in
ncrement del
d valor d
dels terreny
ys de
naturralesa urbana.
A aq
quests efectes s’ha redactat un nou Annex II al Conveni de delegació de
comp
petències ja
a subscrit, que
q obra en
n l’expedient.
A l’empara d’allò que dispo
osen l’articlle 106.3 de la Llei 7/19
985, de 2 d’abril regula
adora
de le
es bases del règim lo
ocal, en con
ncordança amb l’article 9.4 del Decret legiislatiu
2/200
03, de 29 d’abril,
d
pel qual s’apro
ovà el Text refós de la
a Llei muniicipal i de règim
r
local de Catalun
nya; l’article
e 7 del RDL
L 2/2004, de
e 5 de marrç, pel qual s’aprovà ell Text
refóss de la Llei reguladora
a de les hise
endes locals i l’article 42 del DL 4/2003, de 4 de
nove
embre, pel qual s’apro
ovà el Textt refós de la Llei de l’organitzacció comarc
cal de
Cata
alunya,
Per tot
t el que s´´acaba d´exxposar, és pel
p que es proposa
p
al Plenari Mun
nicipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
A
PRIM
MER.- DELEGAR a fa
avor del Co
onsell Comarcal del Ripollès
R
de les faculta
ats de
gestiió, liquidació i recaptacció de l’ Impost sobre l’ incremen
nt del valor dels terreny
ys de
naturralesa urb
bana, d’aco
ord amb el conting
gut del Conveni de
e delegació
ó de
comp
petències de
d gestió, liquidació i recaptació de tributs locals ja ssubscrit i el
e nou
anne
ex 2 que s’a
aprova en la
a seva totaliitat en la forrma que consta a l´exp
pedient.
SEG
GON.- Estendre la renovació de la
l delegació
ó de compe
etències pre
evista a l’ap
partat
Primer, al “Con
nsorci Serve
ei de Reca
aptació Cerd
danya - Ripollès”, en tant que entitat
e
públiica creada a l’efecte, pels
p
Consellls Comarcals de la Cerrdanya i dell Ripollès.
TERCER.- La present de
elegació de
e competèn
ncies tindrà
à l’abast, e
el contingut, les
cond
dicions que s’estableixxen en el present
p
aco
ord i la sevva vigència serà coinc
cident
amb la del Convveni de dele
egació subsscrit.
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QUA
ART.- Per a l’exercici de
e les faculta
ats delegad
des al Conse
ell i al Conssorci s’atind
dran a
l’Ord
denament Local
L
i a la legislaciió aplicable
e conforme
e a que e
estableix la
a Llei
reguladora de les
l
Hisende
es Locals, així com a la normattiva dictada
a en matèrria de
gestiió i recaptacció tributàriies.
Per poder exercir les fun
ncions dele
egades en el presen
nt acord ess percebran les
comp
pensacions econòmiques determ
minades al Conveni de
d delegacció aprovat. Les
quan
ntitats a què
è aquestes donin
d
lloc es
e retindran de les liquidacions pra
acticades.
CINQ
QUÈ.- Enco
omanar al Consell Comarcal
C
del
d Ripollèss i al Consorci Serve
ei de
Reca
aptació Cerrdanya Ripo
ollès la publlicació de la
a delegació acordada d
d’acord amb allò
que determina la
l Llei 30/19
992, de 26 de novemb
bre i l’article
e 7.2 del RDL 2/2004, de 5
de març,
m
pel qual s’aprovà el Text refó
ós de la Llei Reguladorra de les Hisendes Loc
cals.
SISÈ
È.- Comuniccar aquest acord al Co
onsell Comarcal del Ripollès
R
i al Consorci Servei
S
Cerdanya - Ripollès, als
de Recaptació
R
a efectes que per la
a seva part es procede
eixi a
l’acceptació exp
pressa de la delegació
ó aquí confferida i que així ho no
otifiquin a aq
quest
Ajunttament, don
nant-ne com
mpte també de les publicacions officials que h
han d’efectu
uar.
SETÈ
È.- Facultarr, tant àmpliament com
m en dret sig
gui meneste
er l’Alcalde perquè en nom i
repre
esentació d’aquest
d
Aju
untament fo
ormalitzi i signi l’Annexx 2 al Convveni i també per
signa
ar quants documents siguin
s
nece
essaris per tal de dona
ar complime
ent i dur a terme
t
els presents
p
aco
ords.
ANNEX 2 AL CONVENI
C
D L’AJUN
DE
NTAMENT DE
D 30 DE NOVEMBR
RE DE 2009 DE
RENOVACIÓ DE
D LA DELE
EGACIÓ DE COMPET
TÈNCIES DE
D GESTIÓ
Ó, LIQUIDACIÓ I
REC
CAPTACIÓ DE
D TRIBUT
TS LOCALS
S.
L’aba
ast de la de
elegació es concreta en
e els tributs
s i ingresso
os de dret p
públic munic
cipals
que es
e detallen a continuacció:
AJUN
NTAMENT DE SANT JOAN
J
DE LES
L
ABADE
ESSES
A) GESTIÓ, LIQ
QUIDACIÓ I RECAPTA
ACIÓ EN VO
OLUNTÀRIA
A I EXECUTIVA:
Impo
ost sobre l’ increment
i
d valor dells terrenys de
del
d naturalesa urbana.
S’incclouen també les ma
ateixes faccultats en relació a les liquida
acions pend
dents
d’efe
ectuar d’aco
ord amb l’ordenança fisscal vigent fins
f
a la datta.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprovva per 9 vots
s positius ( 7 del grup polític mun
nicipal
del PSC
P
i 2 del grup políticc municipal de
d CiU ) i 2 abstencion
ns del grup polític mun
nicipal
d´ER
RC.

13.- APROVAC
CIÓ NO DIS
SPONIBILIT
TAT CRÈD
DIT PAGA NADAL 20
012 PERSO
ONAL
AJUNTAMENT I LLAR D´IINFANTS
Atès el que estableix l´artticle 2.1 de
el Reial De
ecret-Llei 20
0/2012, de 13 de julio
ol, de
mesu
ures per a garantir l´e
estabilitat pressupostà
p
ària i el fom
ment de la competitivittat, el
qual estableix l´obligació
l
de reduir le
es retribuciions anualss del 2012 del person
nal al
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serve
ei del secto
or públic, am
mb l´import correspone
ent a la paga extraordin
nària del me
es de
dese
embre.
Atès que de conformitat am
mb el que estableix
e
l´a
article 2.4 del
d mencion
nat Reial De
ecretLlei, les quantita
ats derivade
es de la sup
pressió de la
a paga extrraordinària e
es destinara
an en
exerccicis futurss a realittzar aportacions a plans de
e pensionss o contrractes
d´asssegurancess col.lectives que inclog
guin la cobe
ertura de la contingènccia de jubila
ació.
Atès el que esta
ableix l´article 33 del Reial
R
Decre
et 500/1990
0, de 20 d´a
abril, pel qu
ual es
dese
envolupa el capítol I de
el títol VI de
e la Llei 30//1988, de 28 de desem
mbre, regula
adora
de le
es Hisendess Locals.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
de l´Ajunta
MER.- DEC
CLARAR co
om a crèditss no dispon
nibles del pressupost
p
ament
corre
esponent a l´exercici econòmic de
e 2012, la quantitat
q
de 34.562,78€
€ de les partides
presssupostàriess que s´ind
diquen a l´e
expedient, correspone
ents a l´imp
port de la paga
extra
aordinària del mes de desembre.
d
SEG
GON.- DECL
LARAR com
m a crèditss no dispon
nibles del pressupost d
de l´Organ
nisme
Autònom Llar d´Infants Mu
unicipal El Molí
M Petit, correspone
c
nt a l´exerccici econòm
mic de
2012
2, la quantiitat de 4.89
94,97 € de
e les partid
des pressup
postàries que s´indiqu
uen a
ria del mes de desemb
l´exp
pedient, corrresponents a l´import de
d la paga extraordinà
e
bre.
TERCER.- CO
OMUNICAR el present acord a l´àrea de
d compta
abilitat d´aquest
Ajunttament, a fi i efectes oportuns.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprovva per 9 vots
s positius ( 7 del grup polític mun
nicipal
del PSC
P
i 2 del grup políticc municipal de
d CiU ) i 2 abstencion
ns del grup polític mun
nicipal
d´ER
RC.

PER LA
14.- APROVA
ACIÓ ASS
SIGNACIÓ DEL CAPÍTOL
C
A PRESTA
ACIÓ
SUPRAMUNICIIPAL DE SERVEIS DEL FON
NS DE CO
OOPERACIIÓ LOCAL
L DE
CATALUNYA, ANY
A
2012
Atès la resolucció GRI/218
89/2012, de
e 23 d´octru
ubre, publiccada en el DOGC nú
úmero
6.241, de 26 d´octubre
d
d 2012, de distribució als mun
de
nicipis de C
Catalunya de
d la
particcipación en
n els ingresssos de la Generalitatt integrada enel Fons de cooperración
local de Catalun
nya, any 2012.
Atès que d´acord amb l´arrticle 49 de la Llei 1/20
012, de 22 de febrer, d
de pressupostos
de la
a Generalita
at de Catalu
unya per al 2012, la pa
articipació dels municip
pis en l´esm
mentat
sou inclou dos capítols. Un
U de lliure
e disposició pels mun
nicipis i, un
n altre perr a la
presttació supra
amunicipals de serveiss, del qual, segons la
a distribució
ó feta a l´a
article
esme
entat, perto
oca a aque
est Ajuntam
ment la qua
antitat de 3.632,07
3
eu
uros per a l´any
2012
2.
Atès que tal i com
c
dispossa l´esmenttat article, aquesta
a
participació té
é com a fin
nalitat
sufra
agar les de
espeses de
erivades de
e les activ
vitats o invversions su
upramunicip
pals i
l´ajun
ntament la pot destina
ar, en la se
eva totalitatt o en part, a una o d
diverses en
ntitats
supra
amunicipalss en les qu
uals hi participin, semp
pre i quan aquestes e
entitats tingu
uin la
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conssideració d´´ens locals i constin formalment
f
t inscrites al
a Registre
e d´ens loa
als de
Cata
alunya.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APR
ROVAR l´asssignació del capítol per
p a la prrestació supramunicipal de
serve
eis del Fon
ns de coop
peració loca
al de Catalunya corre
esponent a l´any 2012
2 que
perto
oca a l´Ajun
ntament de Sant Joan de les Aba
adesses d´u
un import to
otal de 3.63
32,07
euross, a les entiitats que a continuació
c
ó es relacion
nen i pels im
mports indiccats:
Entitat

Import

Consorcci Ripollès Desenvolupa
D
ament

3.632,07 euros

SEG
GON.- COMUNICAR el present accord a la Dirrecciò Gene
eral d´Administració Lo
ocal a
travé
és de la plattaforma EACAT.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat dels seus memb
bres.

15.- APROVA
ACIÓ MO
ODIFICACIÓ
Ó ORDEN
NANÇA FISCAL NÚMERO
REG
GULADORA
A DE LA TA
AXA DE LA
A LLAR D´IN
NFANTS MUNICIPAL

24,

Vista
a la necessiitat de modificar l´orde
enança fisca
al número 24,
2 regulado
ora de la tax
xa de
la llar d´infants municipal.
m
Atès l´acord ado
optat per la
a Junta Gen
neral de Gov
vern d´aque
est Organissme Autòno
om en
la re
eunió celeb
brada el dia 18 d´occtubre de 2012, el qual
q
modifiica l´esmen
ntada
ordenança amb
b la introduccció d´un nou article que
q reguli le
es bonificaccions i que digui
litera
alment el se
egüent:
“ Bon
nificacions
1.Podran gaudirr d´una bon
nificació dell 25% de la
a quota men
nsual de la llar d´infants les
famillies nombro
oses i les fa
amilies mon
noparentals
s, quan les rendes anu
uals de cad
da un
dels membres computables
c
s de la unita
at familiar, siguin
s
igualls o inferiorss al Salari Mínim
M
Interprofessiona
al.
Per acreditar la
a condició de familia
a nombrosa
a o de fam
milia mono
oparental, caldrà
c
prese
entar el títol correspon
nent expeditt per la Gen
neralitat de Catalunya.
C
2. Po
odran gaudir d´una bonificació de
el 25% de la
a quota men
nsual de la llar d´infants les
famillies que tin
nguin simu
untàniament dos o més
m
germans a la lla
ar d´infants
s. La
bonifficació s´ap
plicarà sobre
e la quota del
d segon fiill i dels succcessius, se
empre i qua
an les
rendes anuals de cada un
u dels membres com
mputables de
d la unitatt familiar, siguin
s
igualls o inferiorss al Salari Mínim
M
Interp
professional.
3. Le
es bonificaccions conte
emplades en
e els aparrtats anterio
ors, no serran acomulables
entre
e si i nom
més podra
an ser so
ol.licitades per aquellles families que estiguin
empa
adronades al municipi..
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
DE LES
S ABADESS
SES
BARON
NAL VILA DE
D SANT JOAN
J

4. Le
es bonificaccions previsttes en els apartats
a
antteriors es po
odran sol.liccitar a la dirrecció
de la
a llar d´infa
ants en qua
alsevol mom
ment del cu
urs escolar i la seva vvigència mà
àxima
serà la d´un currs escolar.
Per a poder gaudir
g
de les bonifica
acions esm
mentades en els puntts anteriors
s, els
intere
essats hauran de pressentar la do
ocumentaciió que acre
editi el compliment de tots i
cada
acun dels re
equisits.
El President
P
de
e la Junta General de
d Govern de l´organisme autò
ònom de la
a llar
d´infa
ants, d´aco
ord amb la documenta
ació presentada, resoldrà i notificcarà la reso
olució
als in
nteresssats.
L Ajuntame
ent es resserva el dret
d
d´efec
ctuar les comprovacio
c
ons que estimi
e
5. L´
nece
essàries perr a l´acredittació dels to
ots i cadascun dels re
equisits exig
gits pel gau
udi de
les bonificacions
b
s contempla
ades en aqu
uest article “.
Atès el que esta
ableixen elss articles 15
5 a 19 del Reial
R
Decret Legislatiu 2/2004, de
e 5 de
marçç, pel qual s’aprova
s
el Text
T
refós de
d la Llei reguladora de
e les Hisend
des Locals.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APROVAR provvisionalmen
nt la modific
cació de l´ordenança fiiscal númerro 24,
reguladora de la taxa de la
l llar d´infa
ants municiipal, en elss termes exxposats a la
a part
expo
ositiva anterrior.
SEG
GON.- EXPO
OSAR l’exp
pedient al públic mitja
ançant anu
unci publica
at en el Butlletí
Oficial de la Pro
ovíncia, aixíí com també en el tauller d’edictess de l’Ajunta
ament dura
ant un
termini de 30 diies, per tal que tota pe
ersona interessada pu
ugui examin
nar-lo i pres
sentar
les reclamacion
ns i observa
acions que consideri oportunes.
o
En cas de no presenttar-se
recla
amacions durant
d
aque
est període
e d’exposic
ció pública
a, els acorrds adoptatts es
conssideraran definitivame
d
nt aprovatss i l´orden
nança entra
arà en vig
gor una ve
egada
efecttuada la sevva publicació íntegra en
e el BOP.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat dels seus memb
bres.

16.- APROVAC
CIÓ MODIFIICACIÓ ES
STATUTS DE
D L´ORGA
ANISME AU
UTÒNOM LLAR
L
D´INFANTS MU
UNICIPAL EL
E MOLÍ PE
ETIT.
Atesa la necesssitat de mo
odificar elss estatuts de
d l´organissme autòno
om llar d´in
nfants
muiccipal El Molíí Petit, conccretament el
e seu article 7, el quall regula la ccomposició de la
Junta
a General de
d Govern de l´esmen
ntat organisme, per tal que aquesst quedi red
dactat
de la
a forma que es transcriu a continuació:
“ Artiicle 7
La Ju
unta General de Goverrn està form
mada per:
a) L´alcalde
a
e-president de l´ajuntament que presidirà
p
la Junta.
J
b Els voca
b)
als següentss:
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-

El regidor/a d´Ensenyamen
nt
Un re
egidor de cada
c
grup polític
p
municipal a l´op
posició, delss quals un d´ells
tindrà
à dret a veu
u i vot i la re
esta dret a veu.
v
El/la directora/a del Centre
Sis re
epresentants dels pare
es i mares distribuits
d
de
e la següen
nt forma:
. 2 representtants dels pares
p
i mare
es de l´aula de nadonss
. 2 representtants dels pares
p
i mare
es de l´aula dels mitjan
ns
. 2 representtants dela pares
p
i mare
es de l´aula
a dels granss
D´aq
quests sis representan
r
nts, dos tind
dran dret a veu i vot i la resta dret
d
a
veu. En el cass dels pare
es amb dre
et i veu i vot,
v
es dessignarà a més
d´aqu
d´entre la resta
uest, un su
uplent que el
e substituirrà en cas d´absència,
d
de re
epresentantts.

El Prresident de la Junta podrà convid
dar a assisttir a les reu
unions quan
n sigui nece
essari
pels temes a tra
actar, a les persones
p
que cregui oportú com:
-

Un re
epresentantt d´atenció a l´infant o persona en
n qui delegu
ui.
Un assistent soccial

Actua com a se
ecretària qui ho sigui de la corpora
ació o el funcionari o lla funcionàrria en
qui delegui,
d
el qual
q
només tindrà dret a veu “.
Atès l´acord ad
doptat per la Junta General
G
de Govern de
e l´esmenta
at organism
me en
sessió celebrada el dia 18 d´octubre de
d 2012.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- MOD
DIFICAR l´a
article 7 dels estatuts de
d l´organissme autòno
om Llar d´in
nfants
muniicipal El Mo
olí petit, en la
l forma transcrita a la part expositiva anterio
or.
SEG
GON.- SOTM
METRE el present
p
exp
pedient a in
nformació pública dura
ant un termiini de
30 dies mitjança
ant anunci publicat en
n el BOP i en
e el taulerr d´edictes d
de l´Ajuntam
ment,
per tal
t que tota
a persona interessada
a pugui exa
aminar-lo i presentar
p
le
es al.legacions i
obse
ervacions que conside
eri oportune
es. Transco
orregut l´essmentat terrmini sense
e que
s´hag
gin presen
ntat al.lega
acions o observacion
o
ns de cap
p tipus, l´e
esmentat acord
a
esde
evindrà defin
nitiu sense necessitat d´adopció d´un
d
nou accord plenarii i es proced
dirà a
publiicar íntegra
ament el texxt dels esta
atuts al BO
OP i s´inserià una refe
erència d´aq
quista
publiicació al DO
OGC.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió, aquessta s´aprovva per 9 vots
s positius ( 7 del grup polític mun
nicipal
del PSC
P
i 2 del grup políticc municipal de
d CiU ) i 2 abstencion
ns del grup polític mun
nicipal
d´ER
RC.

17.- APROVAC
CIÓ REGLA
AMENT D´H
HONORS I DISTINCIO
ONS DE L
L´AJUNTAM
MENT
DE SANT
S
JOAN
N DE LES ABADESSE
A
ES.
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Vista
a la necessitat de disp
posar d´un reglament
r
que
q reguli tot
t el que fa
a referència
a a la
conccessió d´ho
onors, distticions, nom
menaments
s honoríficcs i premis encamin
nat a
recon
nèixer mere
eixements especials,
e
q
qualitats
o circumstànc
c
cies de perrsones o en
ntitats
que hagin contrribuït a conttribueixin a enaltir i pro
ojectar el no
om i prestig
gi del munic
cipi, o
que les seves accions
a
ting
guin repercu
ussions ben
neficioses en
e alt grau per als vila
atants
de Sant Joan de
e les Abade
esses.
Vista
a la propsota de reglam
ment regulador dels ho
onors i distin
ncions d´aquest Ajunta
ament
que figura
f
a l´exxpedient.
Atès el que disp
posen els articles 60 i següents
s
del Decret 179/1995, de
e 13 de juny, pel
qual s´aprova el Reglamen
nt d´obres, activitats
a
i serveis
s
delss ens locals, així com ta
ambé
l´articcle 178 del Decret Leg
gislatiu 2/20
003, de 28 d´abril, pel qual s´apro
ova el Text refós
de la
a Llei Municcipal i de Règim
R
Local de Catalun
nya i article
e 49 de la L
Llei 7/1985, de 2
d´abril, regulado
ora de les Bases
B
del Règim
R
Local.
És pel que es proposa al Plenari
P
Muniicipal l´adop
pció dels se
egüents ACORDS:
PRIM
MER.- APR
ROVAR pro
ovisionalme
ent el Reg
glament d´´ honors i distincions de
l´Ajuntament de
e Sant Joan de les Aba
adesses, en la forma qu
ue consta a l´expedien
nt.
SEG
GON.- EXPO
OSAR l’exp
pedient al públic mitja
ançant anu
unci publica
at en el Butlletí
Oficial de la Pro
ovíncia, en el Diari Oficial de la Generalitat
G
de Catalun
nya i en el tauler
t
d’ediictes de l’A
Ajuntament durant un
n termini de
e 30 dies, per tal qu
ue tota perrsona
intere
essada pu
ugui examin
nar-lo i prresentar les reclamaccions i ob
bservacions que
conssideri oportu
unes. En ca
as de no presentar-se
p
e reclamaciions durantt aquest pe
eríode
d’exp
posició púb
blica, els acords
a
adop
ptats es co
onsideraran
n definitivam
ment aprov
vats i
l´ordenança enttrarà en vig
gor una veg
gada efectu
uada la sevva publicacció íntegra en el
BOP
P.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat dels seus memb
bres.

18.- APROVAC
CIÓ REVOC
CACIÓ TÍTO
OLS DE FILL ADOPT
TIU I PRED
DILECTE DE LA
VILA
A DE SANT
T JOAN DE
E LES ABADESSES DEL GEN
NERAL EMIILIO BARR
RERA
LUYA
ANDO
Dura
ant el períod
de de vigència de la dictadura del general Miiguel Primo de Rivera molts
poble
es i ciutats de Catalunya i de la re
esta de l'estat van ado
optar la decisió d'acord
dar en
les seves
s
respe
ectives sesssions plenàries, el nom
menament com
c
a alcalldes Honora
aris o
Fills Predilectess o adoptiu
us a persones que os
stentaven càrrecs
c
civils o militars en
l'àmb
bit de règim
m polític d'aquella època, fruit de
d pression
ns de les a
autoritats pe
er tal
d'afe
ermar l'adhe
esió popularr al règim.
El 5 de juny de
e 1926 l'Aju
untament de
d Sant Joa
an de les Abadesses,
A
, a propostta del
Gove
ern Civil, va
a nomenar fill adoptiu
u i predilectte de Sant Joan de le
es Abadess
ses el
gene
eral Emilio Barrera
B
Luyyando, en aq
quell mome
ent Capità General
G
de C
Catalunya.
Atès que el General
G
Ba
arrera fou l'executor des del seu càrrecc de políttiques
antid
democràtiqu
ues i d'una important repressió
r
de
e la llengua
a i cultura ccatalanes durant
d
la dictadura de
e Primo de RIvera, i que, durant el període repu
ublicà prom
mogué
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aixeccaments militars com els de Sa
anjurjo i el del 18 de juliol del 1
1936, have
ent-se
entre
evistat amb Mussolini per
p pactar l''entrega d'a
armes per als aixecame
ents militars
s.
Atès que és evvident que el
e context històric
h
i po
olític en el que
q
es van adoptar aq
quells
acord
ds ha estat definitivam
ment i afortunadament superat
s
i qu
ue, a partir d
de la restau
uració
de la
a democràccia, correspo
on al conjunt de la ciu
utadania la decisió d'e
escollir lliure
ement
les persones
p
qu
ue els reprresenten o bé que han de ser objecte dels títols hono
orífics
corre
esponents, sense cap imposició al
a respecte; que no és admissible
a
que en un règim
r
demo
ocràtic oste
entin distinccions d’aqu
uest tipus persones que
q
s’han ccaracteritza
at per
actitu
uds dictatorrials i repre
essives, i qu
ue diversos
s Ajuntamen
nts catalanss ja han revocat
acord
ds similars que conferrien aquesta distinció al general Barrera o a altres gen
nerals
d'aqu
uells temps de dictadura.
Atès que la vila
a de Sant Joan
J
de les Abadesses
s ja va can
nviar el nom
m de les es
scoles
públiiques, que també
t
havie
en estat anomenades "Grupo Esccolar Generral Barrera"", per
"Messtre Andreu".
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
de Sant Joa
MER.- DEIX
XAR SENSE
E EFECTE l'acord adoptat per l'A
Ajuntament d
an de
les Abadesses
A
de data 5 de juny de
d 1926, de
e concessió
ó de títols de fill ado
optiu i
predilecte i, perr tant, REVO
OCAR els títols
t
de fill adoptiu i predilecte de
e la Vila de Sant
Joan
n de les Aba
adesses dell General Emilio Barrerra Luyando.
SEG
GON.- COM
MUNICAR aquest aco
ord a la Presidència
a de la G
Generalitat i del
Parla
ament de Catalunya, a fi i efectes oportuns.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat dels seus memb
bres.

19.- APROVAC
CIÓ MOCIÓ A FAV
VOR DE LA
L FINALIT
TZACIÓ D
DE TOT L´´ARC
MED
DITERRANI
L’Arcc Mediterra
ani és una
a realitat econòmica
e
i humana amb una llarga his
stòria.
Finallment, l’octu
ubre del 20
011, les autoritats eurropees vare
en reconèixxer oficialme
ent la
impo
ortància de vertebrar--lo mitjança
ant una de
ecisiva infrraestructura
a de transp
port i
comu
unicació. Aquesta
A
va ser una fitta decisiva,, aconsegu
uida amb el consens de la
totaliitat de le
es institucions, asso
ociacions empresaria
als, univerrsitats, col.legis
profe
essionals i del món sin
ndical dels territoris de l’Euroregió de l’Arc Mediterran
ni. Els
territoris que travessa
t
a
aquesta
via
a de comu
unicació estratègica són plena
ament
consscients de la importànccia que té, i la societa
at civil, perr tant, ha esmerçat totts els
seuss esforços a aconseguir la realització plena de la infraestructura.
Malg
grat tot, la seva finalittzació és encara
e
lluny de ser una
u
realitat: alguns tra
amps
estra
atègics rom
manen pend
dents d’obrrir i algune
es solucion
ns provision
nals tant per
p al
transsport de perrsones com
m de mercad
deries contin
nuen sense
e transforma
ar-se en fina
als.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Que insti el De
epartament de Territorri i Sosteniibilitat de la
a Generalitat de
Cata
alunya i el Ministerio de Fomentto del Govern espanyyol a adoptar les mes
sures
nece
essàries pe
er a la con
nstrucció en
n el termin
ni de temps més currt possible, d’un
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corre
edor medite
errani de tra
ansport amb
b doble via per a passsatgers i per a mercaderies,
amb ample euro
opeu, tal i com es va dissenyar en
n el seu projjecte origina
al.
SEG
GON.- Que insti el Min
nisterio de Fomento
F
a finalitzar o construir e
els accesso
os als
portss de l’Arc Mediterrani,
M
per tal de fer
f possible la distribucció de merccaderies en tot el
corre
edor i facilita
ar el pas tra
ansfrontererr cap a Euro
opa.
TERCER.- Que
e insti el Min
nisterio de Fomento
F
de
el Govern espanyol
e
que s’acabi amb la
descconnexió hisstòrica del triangle
t
Casstelló-Torto
osa-Tarrago
ona, que condiciona to
ot l’eix
mediiterrani dess d’un tram
m decisiu; que
q
es perm
meti la con
nnectivitat d
de les terre
es de
l’Ebre, i que s’asseguri
s
a
així
la partticipació va
alenciana, amb
a
ports i emprese
es, al
corre
edor.
ART.- Que es facin arribar aq
quests aco
ords al De
epartamentt de Territori i
QUA
Sostenibilitat de
e la Generralitat de Catalunya,
C
al
a Ministerio
o de Fome
ento del Go
overn
espa
anyol, a la Comissió
C
Eu
uropea, i a l’Institut Ignasi Villalong
ga d’Economia i Empre
esa.
Totess aquestes mesuress han de
e fer poss
sible el fu
uncionamen
nt òptim d’una
d
infrae
estructura vital per al
a conjunt de l’Arc Mediterrani
M
i permetrre, finalmen
nt, el
dese
envolupame
ent del poten
ncial econò
òmic dels territoris que el conforme
en.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat dels seus memb
bres.

OMPTE DE
ELS ACORS
S ADOPTAT
T PER LA JGL.
J
20.- DONAR CO
Es dóna compte
e dels acorrds adoptat per la Juntta de Gove
ern Local du
urant el perríode
comp
près entre el 19 de setembre
s
de
e 2012 i ell 19 de novvembre de 2012, amb
bdós
inclosos.

OMPTE DE
ELS DECRE
ETS D´ALCALDIA.
21.- DONAR CO
Es dóna compte
e dels Decre
et d´Alcaldia compreso
os entre el número
n
87 i el 113,
ambd
dós inclosos.

T
OBE
ERT DE PA
ARAULA.
22.- TORN
No havent-hi
h
m
més
assump
ptes a tracttar, l’Alcald
dia dóna pe
er acabada la sessió a les
23:10
0 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

R
i Riu
Ramon Roqué
L’Alcalde
e
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