ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 25 DE
GENER DE 2013.
Identificació de la sessió:
Legislatura: 2011-2015
Sessió número: 4
Caràcter: ordinària
Lloc: 25/01/2013
Hora: 19:30
Llista d'Assitents:
SR. RAMON ROQUÉ I RIU, PRESIDENT
SRA. MONTSERRAT TALLANT I DESCAMPS, VOCAL
SRA. ANNA RUANO I ROMERO , VOCAL
SR. JORDI CAPARRÓS I MARCÉ, VOCAL
SRA. SILVIA CARREIRA I LLENDERROZAS, VOCAL
SRA. MAGDA MANZANAL I SAURET, VOCAL
SR. ENRIC PALAU I HOMS, VOCAL
SR. EUSEBI PUIGDEMUNT I PUIG, VOCAL
SRA. CONCEPCIÓ FORMATGÉ I MARCER, VOCAL
SR. SERGI ALBRICH I VIÑAS, VOCAL
SRA. Mª LLUÏSA PÈREZ CASTRO, VOCAL
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.

S’obre la sessió per la Presidència a les 19:30 hores i comprovada per la Secretària la
existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera
convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia, si bé
prèviament l´Alcalde-president, Sr. Ramon Roqué i Riu, proposta incloure per la via
d´urgència, un nou punt a l´ordre del dia. Es tracta del punt següent:
. Moció de suport a la declaració de sobirania del poble de Catalunya i el
procés de transició nacional.
Sotmesa la proposta d´inclusió de l´esmentada moció a l´ordre del dia del Plenari
Municipal, aquesta s´aprova per unanimitat com a punt 5.6.

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 30 DE
NOVEMBRE DE 2012.
2.- APROVACIÓ DEFINITIVA ACORD IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES D´AMPLIACIÓ DEL PONT
D´ACCÉS A CAL GAT I D´URBANITZACIÓ DEL SÒL INDUSTRIAL URBÀ NO
CONSOLIDAT
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3.- APROVACIÓ DEFINITIVA REGLAMENT D´HONORS I DISTINCIONS DE
L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
4.- APROVACIÒ DELEGACIÓ FUNCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN DE
L´ORGANISME AUTÒNOM LLAR D´INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT A FAVOR
DEL CONSELL ESCOLAR
5.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
5.1.- MOCIÓ DE RECONEIXEMENT AL CAMÍ DE SANT JAUME AL SEU PAS
PER SANT JOAN DE LES ABADESSES
5.2.- MOCIÓ DE SUPORT A L´ESCOLA CATALANA
5.3.- MOCIÓ DE REBUIG A LA INVESTIGACIÓ D'HIDROCARBURS
MITJANÇANT LA FRACTURACIÓ HIDRÀULICA
5.4.- MOCIÓ PER DECLARAR AL MINISTRE ESPANYOL JOSÉ IGNACIO
WERT PERSONA NON-GRATA A SANT JOAN DE LES ABADESSES
5.5.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR PRIMARI
6.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA.
8.- TORN OBERT DE PARAULA.

1.- APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 30 DE
NOVEMBRE DE 2012.
Sotmesa l´acta de la sessió Plenària de data 30 de novembre de 2012 a consideració
dels seus membres, aquesta s´aprova per unanimitat.
2.- APROVACIÓ DEFINITIVA ACORD IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES D´AMPLIACIÓ DEL PONT
D´ACCÉS A CAL GAT I D´URBANITZACIÓ DEL SÒL INDUSTRIAL URBÀ NO
CONSOLIDAT.
El Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2012 va aprovar
inicialment la imposició i ordenació de contribucions especials com conseqüència de
l’execució de les obres d´ampliació del Pont d´accés a Cal Gat, l’establiment i
exigència de la qual són legítims per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor
de les parcel.les de l’àrea beneficiada.
Es va publicar al BOP número 238, de data 13 de desembre de 2012, el corresponent
anunci d’aprovació inicial per tal que, dins del termini de trenta dies hàbils, les
persones interessades poguessin consultar l’expedient i formular reclamacions.
Contra l’acord d’aprovació inicial d’imposició i ordenació de contribucions especials per
les obres esmentades, s’han presentat les següents reclamacions: ALPAPAT, S.L,
representada pel Sr. Jordi Torres (registre d´entrada número 79 de 16-01-13).
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Vist l´informe emès per la Secretària-Interventora i que consta a l´expedient.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l´informe emès per la Secretària-Interventora i DESESTIMAR
l´al.legació presentada pel Sr. Jordi Torres, en representació de la societat ALPAPAT,
S.L, atès que tal i com es determina en l´informe tècnic emès per la Secretària
d´aquesta Corporació, l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en
data 30 de novembre de 2012, d´imposició i ordenació de contribucions especials per
les obres d´ampliació del Pont d´accés a Cal Gat, s´adeqüa a les normes que li són
d´aplicació i s´ha acreditat el nexe causal existent entre les obres i l´existència d´un
benefici especial pels subjectius passius.
SEGON.- Aprovar definitivament la imposició i la simultània ordenació de contribucions
especials per a l’execució de les obres d´ampliació del Pont d´accés a Cal Gat.
TERCER.- Publicar el present acord mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província.
QUART.- Notificar el present acord a les persones que hagin formulat reclamacions
amb el següent règim de recursos:
Recurs de reposició, que caldrà interposar davant del mateix òrgan que ha dictat la
resolució, en el termini d’un mes comptat a partir del dia següent a aquell en què
hagueu rebut la present notificació, de conformitat amb l’article 14 del RDL 2/2004, de
5 de març, Tex refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, amb els requisits exigits a
l’article 110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i de conformitat amb allò que
determina l’article 117 del mateix text legal.
La resolució d’aquest recurs us haurà de ser notificada en el termini d’un mes, i contra
la citada resolució expressa, podreu interposar recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos a comptar des de la notificació. En el cas de no rebre notificació
de la resolució del recurs de reposició en el termini d’un mes des de la seva
interposició, caldrà entendre’l desestimat per silenci administratiu i, en aquest cas
podreu interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini
de sis mesos.
El Sr. alcalde recorda que s’està parlant de les obres del projecte d’ampliació del pont
d’accés a Cal Gat, les quals s’iniciaran la propera setmana. Explica que la proposta és
desestimar una al.legació presentada per un afectat per l’expedient de les
contribucions especials ja que consideren que es tracta d’un obra general
d’infraestructures que no els beneficia directament a ells. L’ajuntament creu que totes
les empreses que fan ús d’aquest accés se’ls hi millora les condicions econòmiques i
empresarials i, per tant, tenen un benefici directe. Ressalta que, d’entre tots els
afectats, només hi ha hagut una al.legació.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, explica que a l’expedient d’aprovació de l’aplicació de les
contribucions especials hi varen votar a favor ja que varen dir que havien parlat amb
totes les empreses afectades i entenien que hi havia consens amb tots els afectats.
Com que entenen que hi ha un afectat que no hi està d’acord però, per altra banda,
varen votar afirmativament en el moment d’aprovació de la imposició de les
contribucions especials, ara s’abstindran en la votació.
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El Sr. Alcalde explica que es tracta d’un projecte valorat en uns 300.000 € i que
precisament a aquest afectat que ha presentat al.legacions li correspon pagar en
concepte de contribucions especials, una mica més de 2.000 €.
El regidor Sr. Eusebi Puigdemunt, manifesta l’acord del grup municipal de
Convergència i Unió amb la proposta presentada per l´equip de govern.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per 9 vots positius ( 7 del grup polític municipal
del PSC i 2 del grup polític municipal de CiU) i 2 abstencions del grup polític municipal
d´ERC.
3.- APROVACIÓ DEFINITIVA REGLAMENT D´HONORS I DISTINCIONS DE
L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES.
Atès l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 30 de
novembre de 2012, relatiu a l´aprovació provisional del Reglament d´honors i
distincions de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses.
Atès que l´esmentat Reglament ha estat exposat al públic mitjançant anunci publicat
en el BOP número 238, de data 13 de desembre, i en el tauler d´edictes d´aquest
Ajuntament, durant un termini de 30 dies hàbils.
Atès que durant l´esmentat període d´informació pública, s´ha presentat una al.legació
per part del grup polític municipal d´ERC en data de registre d´entrada 20 de
desembre de 2012, amb la finalitat de modificar el punt cinquè de l´article 14.
Atès el que disposen els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel
qual s´aprova el Reglament d´obres, activitats i serveis dels ens locals, així com també
l´article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el Text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i article 49 de la Llei 7/1985, de 2
d´abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l´al.legació presentada per part del grup polític municipal d´ERC
i APROVAR definitivament el Reglament d´ honors i distincions de l´Ajuntament de
Sant Joan de les Abadesses, en la forma que consta a l´expedient.
SEGON.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província el text íntegre el Reglament
d´honors i distincions d´aquest Ajuntament aprovat definitivament pel Plenari
Municipal, el qual entrarà en vigor una vegada publicat el seu text en l´esmentat
butlletí.
El Sr. Alcalde posa de manifest que durant el termini d’exposició al públic del
reglament, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya va introduir una
al.legació en la línia del que varen exposar el dia de l’aprovació del reglament en el
Plenari Municipal, és a dir, que en el moment que s‘hagi d’atorgar una distinció a una
persona amb caràcter urgent no sigui només potestat de l’alcaldia sinó del Plenari i
per majoria absoluta. El Sr. Alcalde llegeix l’apartat del reglament on consta la
modificació.
El regidor, Sr Sergi Albrich, agraeix l’acceptació de l’al.legació.
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Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
4.- APROVACIÒ DELEGACIÓ FUNCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN DE
L´ORGANISME AUTÒNOM LLAR D´INFANTS MUNICIPAL EL MOLÍ PETIT A
FAVOR DEL CONSELL ESCOLAR.
Atès el que estableix l´article 18 del Decret 282/2006 de 4 de juliol, pel qual es regula
el primer cicle de l´educació infantil i els requisits dels centres, el qual determina que el
Consell de Participació de les llars d´infants públiques és l´òrgan de participació de la
comunitat educativa en el govern dels centres públics d´educació infantil de primer
cicle.
Atès que l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses té delegades les competències
que el Decret 282/2006 atribueix al Departament d´Educació i Universistats i, per
consegüent, la llar d´infants és de titularitat municipal. Per aquest motiu, li correspon
regular la participació en la comunitat educativa, el control i la gestió de la llar
d´infants.
Atès que l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses gestiona la llar d´infants
municipal de forma directa mitjançant un organisme autònom.
Atès que aquest organisme autònom que gestiona la llar d´infants municipal compta
amb un òrgan de control i gestió denominat Junta de Govern, el que fins el dia d´avui
venia assumint, entre d´altres, les competències que corresponen al Consell escolar.
Atesa la necessitat de delegar funcions de la Junta de Govern de l´organisme autònom
Llar d´infants municipal El Molí Petit a favor del Consell escolar d´aquest centre,
concretament es proposa delegar les següents funcions:
a) Aprovar la carta de compromís educatiu.
b) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si s´escau, revisar les sancions als
alumnes.
c) Aprovar les directrius per a la programació d´activitats escolars
complementàries i d´activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
d) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i
conèixer l´evolució del rendiment escolar.
e) Quasevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
Atès l´acord adoptat per la Junta de Govern de l´Organisme Autònom de la Llar
d´infants municipal El Molí Petit en sessió celebrada en data 24 de gener de 2013.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- RATIFICAR l´acord adoptat per la Junta de Govern de l´Organisme
Autònom de la Llar d´infants municipal El Molí Petit i DELEGAR al Consell Escolar
d´aquest centre les següents funcions:
a) Aprovar la carta de compromís educatiu.
b) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si s´escau, revisar les sancions als
alumnes.
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c) Aprovar les directrius per a la programació d´activitats escolars
complementàries i d´activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
d) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i
conèixer l´evolució del rendiment escolar.
e) Quasevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a les parts interessades a fi i efectes oportuns.
El Sr. Alcalde explica que a l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses li correspon
regular la participació en la comunitat educativa i control de la llar d’infants, per la qual
cosa, es proposa la creació d’una junta de govern i un consell de participació en
aquest organisme. Posa de manifest que les competències poden ser atribuïdes en la
seva totalitat de la junta de govern o bé, delegar-ne algunes d’aquestes en el consell
de participació. La proposa consisteix en delegar-se unes quantes al consell de
participació, les quals detalla una a una.
La regidora, Sra. Lluïsa Pérez, posa de manifest que el vot del seu grup serà
favorable, donat que els pares havien reivindicat aquesta delegació en moltes
ocasions. Creu que aquesta opció donarà peu a una major participació dels pares i
mare i també a les educadores.
El Sr. Alcalde explica que el consell de participació ja existia, si bé és cert que durant
els últims anys, la mateixa junta de govern havia decidir no fer-ne ús. Vol aclarir que va
ser voluntat de la junta de govern constituir el consell de participació i dotar-lo de
funcions.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, explica que el seu vot també serà favorable
bàsicament perquè va ser una demanda dels pares i aquesta és una fòrmula per tal
que els pares i mares intervinguin més directament en la educació dels seus fills.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
5.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
5.1.- MOCIÓ DE RECONEIXEMENT AL CAMÍ DE SANT JAUME AL SEU PAS PER
SANT JOAN DE LES ABADESSES.
Atès que l’aposta pel Camí de Sant Jaume (Camino de Santiago) s’inscriu en la
política del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya que fomenta el desenvolupament d’un turisme ètic, sostenible, responsable
i accesible.
Atès l’aval i el reconeixement del que gaudeix el Cami de Santiago a nivell europeu i
mundial, i que el Cami de Santiago es un gran itinerari cultural europeu, avalat pel
Consell d’Europa sent Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Atès l’èxit aclaparador dels diferents camins de Santiago, que s’han convertit en un
dels grans itineraris culturals més transitats del món, independentment de la seva
significació estrictament religiosa, ha fet que el cami s’hagi convertit en els darrers
anys en un veritable fenomen social.

n
PLAÇA MAJOR, 3 / 17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES / TELÈFON 972 720 100 – FAX 972720894
E-mail : ajuntament@santjoandelesabadesses.com / www.santjoandelesabadesses.cat

Atès l’exit del Cami de Sant Jaume entre catalans i l’acceptació que té a Catalunya on
segons les dades publicades als webs oficials, entre el 8% i el 10% dels pelegrins que
anualment aconsegueixen la compostel-la són catalans.
Atès que la Direcció General de Turisme de la Generalitat ha decidit endreçar els
diversos itineraris al voltant d’un tronc principal del cami (Sant Pere de Rodes –
Montserrat – Alcarrás), al cual s’afegiran, progresivament, altres brancalls
Atès que entre aquest brancalls hi ha la ruta del cami catalá que surt de Coll d’Ares
passa per Molló seguint la Ruta del Ripollés l segueix cap a Camprodón, Ripoll, Roda
de Ter fins a Vic
Atès que el Camí de Sant Jaume al seu pas per Sant Joan de les Abadesses
transcorre al llarg del terme municipal entrant des de Sant Pau de Segúries pel Camí
del Ter i transcórre pel Parc de l´Estació, Camí de l´Estació, Passeig de l´Estació,
Pont Vell, Carrer Berenguer Arnau, Sant Pol, Carrer Beat Miró, Passeig Comte Guifré,
Plaça Torras i Bages, Plaça Abadia, Plaça Abadessa Emma, Passeig de la Plana i
finalment pel camí de l´Abat Oliva fins a Rodonella per enllaçar amb la Via Verda.
Atès que una vintena d’associacions d’amics del camí tenen la seva seu a Catalunya i
tenen cura de la conservació de diversos trams del cami. De la seva senyalització, de
l’edició de guies i de l’atenció als peregrins que volen començar a caminar des de
Catalunya, i que entre aquestes destaca l’Associació Gerunda: Amics del Camins de
Sant Jaume de les Comarques Gironines i la Federació d’Associacions d’Amics del
Cami de Sant Jaume de Catalunya
Atès que l’Associació Gerunda: Amics del amins de Sant Jaume de les Comarques
Gironines i la Federacio d’Amics del Cami de Sant Jaume de Catalunya ofereixen als
nombrosos pelegrins i caminants catalans l’oportunitat de començar a caminar des de
Catalunya mateix, per una ruta que comença o travessa la nostra població, per
aconseguir que aquesta ruta sigui una part reconeguda dins el cami a Catalunya.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Reconèixer la feina que desenvolupa la Federació d’Associacions d’Amics
del Cami de Sant Jaume de Catalunya i l’Associació Gerunda: Amics dels Camins de
Sant Jaume de les comarques gironines, per la seva tasca de difusió, de recuperació i
senyalització del citat cami, i el seu treball voluntari d’atenció als pelegrins que volen
començar desde Catalunya passant pel nostre municipi.
SEGON.- Reconeixer el caràcter històric i cultural del Cami de Sant Jaume (Camino de
Santiago) al seu pas per la nostra vila, i protegir la seva memoria amb voluntat de
donar a conèixer el seu recorregut i difondre la seva transcendència histórica, social i
cultural.
TERCER.- Donar trasllat dels següents acords al Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de
Turisme de la Generalitat, a la Conselleria de Innovació e Industria de la Xunta de
Galicia, a la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, a la Federación Española de
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, a la Federació d’Associacions
d’Amics del Cami de Sant Jaume de Catalunya i a l’Associació Gerunda: Amics dels
Camins de Sant Jaume de les comarques gironines.
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El Sr. Alcalde manifesta que és motiu d’estar contents el fet que l’Associació de
Camins de Santiago vulguin promocionar el Camí de Sant Jaume a la comarca del
Ripollès, el qual transcorrerà des de Coll d’Ares fins a connectar amb Roda de Ter i
Vic. Amb l’aprovació de la moció, Sant Joan de les Abadesses adquireix el compromís
de fer una bona gestió del camí pel pas al municipi. Explica el recorregut urbà del
camí.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, manifesta que tot i que no tenia coneixement
del camí, creu que pot ser una bona oportunitat per al turisme de la zona.
El regidor Sr. Eusebi Puigdemunt demana si s’ha previst que l’alberg aculli peregrins
que així ho acreditin, amb uns preus especials.
El Sr. Alcalde diu que és una proposta interessant i a més tenint en compte que amb
l’Associació d’Amics del Camí de Sant Jaume els interessa que el camí s’acosti a les
ciutats i pobles per així tenir l’oportunitat de conèixer-les. Per tot això considera que
l’alberg, que a més està a peu de camí, pot donar un bon servei als usuaris.
El regidor Sr. Sergi Albrich manifesta que en aquest punt votaran a favor, com a tota
actuació que pugui servir per promocionar el turisme de Sant Joan. Vol aprofitar per fer
una reflexió aprofitant que el camí passa pel poble i amb relació a l’alberg: tot i que
l’alberg té èxit i funciona bé, molts dels ocupant no visiten el poble i per tant, considera
que seria bo estudiar una fòrmula per tal que no sigui així.
El Sr. Alcalde li dóna la raó i per aquest motiu, l’ajuntament des de fa temps que hi
està treballant ja que passa el mateix amb les ocupacions que hi ha al turisme rural.
Creu que el camí de Sant Jaume ajudarà.
Sotmesa la proposta de moció a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
5.2.- MOCIÓ DE SUPORT A L´ESCOLA CATALANA
En els darrers anys el nostre país, en el marc de les competències d’ensenyament en
tota la seva extensió, s’ha dotat d’un model educatiu propi, inclusiu, cohesionador i que
ha buscat l’excel·lència.
En aquest entorn l’escola catalana també ha tingut un paper vital en la pervivència de
la nostra llengua, atès que el model educatiu d’immersió lingüística ha permès, sense
cap tipus de fricció, normalitzar el futur d’una llengua amenaçada per les prohibicions
d’una dictadura.
A Catalunya el model lingüístic escolar que hem anat construint des dels anys 80, s’ha
basat en una escola catalana per a tothom, sense segregació per motius de llengua
familiar o d’origen i on el català ha estat la llengua vehicular d’aprenentatge.
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules
han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement
per part de diverses institucions europees i internacional i ha estat avalat per
evidències empíriques en l´informe PISA 2009 de l´OCDE, en el qual es constata que
el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat, i en el cas
del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l´Estat espanyol.
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Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal.liar el greu desequilibri
que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte el castellà, en diferents àmbits
socials i culturals, alhora que s´ha demostrat eficaç en l´acollida i la inclusió socials
dels infants i joves dels darrers moviments immigratoris, contribuint a mantenir la
cohesió social de les nostres ciutats i pobles.
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat, als últims anys, tres sentències que qüestionen
el català com a llengua vehicular de l´ensenyament a Catalunya, fet que ha estat
ratificat per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
imposa un ultimàtum per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el
model d´escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30
anys, basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al qual la
nostra societat gaudeix d´un nivell de cohesió social acceptable.
El Govern del Partido Popular ha plantejat l’enèsima modificació partidista del marc
normatiu en l’ensenyament; un avantprojecte de Llei - la LeyOrgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (LOMCE) – presentat el 4 de desembre als conselllers
autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert,que dóna carta de
naturalesa a les pretensions dels diferents tribunals i altera el sistema educatiu català
retornant-lo, en allò que fa referència a la llengua, a èpoques pretèrites. Un atac que
es planteja de les següents maneres:
1. Divideix les matèries a l’etapa de primària en troncals, específiques i d'especialitat.
Les primeres han d'ocupar un mínim del 50% de l'horari lectiu, les segones, com a
màxim, el 50% de l'horari, i les terceres no tenen assignat un temps mínim. És en
aquest tercer bloc, amb menys hores, on la llei situa les llengües cooficials, per darrere
en importància al currículum de la llengua castellana i la primera llengua estrangera
(troncals) però també de la segona llengua estrangera que és "específica".
2. A l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), també divideix les assignatures en
troncals, específiques i d'especialitat, i deixa el català en el tercer bloc. Això vol dir que
per obtenir el títol d'ESO no caldrà examinar-se de català, ja que només és necessari
examinar-se d'una assignatura d'especialitat i els alumnes podran escollir entre el
català o qualsevol altra.
3. Una disposició addicional de la llei estableix que les dues llengües cooficials han
d'estar "equilibrades en el nombre d'hores lectives" a l'escola, tot i que reserva per a
les administracions educatives autonòmiques la possibilitat de determinar aquesta
proporció mentre es mantinguin les condicions de "normalització lingüística".
4. Mentre la Generalitat no determini aquesta proporció, "els pares podran determinar
la llengua vehicular" en què volen escolaritzar els seus fills i podran fins i tot fer-ho en
un centre privat i la matrícula l'haurà de pagar l'administració.
El nostre país no es pot permetre de cap de les maneres aquest atac al nostre sistema
educatiu d’immersió lingüística , pel perill que suposa en relació al futur de la nostre
llengua, per la fragmentació social que pot crear i per la manca de respecte a un poble
i a uns professionals de l’Educació que han aconseguit amb el seu compromís i esforç
l’existència d’un model educatiu d’èxit en els darrers anys que ha portat a un bon nivell
de cohesió social.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Manifestar el rebuig a les diverses sentències del Tribunal Suprem espanyol
i a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill
el sistema d´immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.
SEGON.-Manifestar el rebuig total del nostre Ajuntament a l’avantprojecte de la Ley
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
TERCER.- Manifestar el suport al model d´escola catalana en llengua i continguts, així
com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a dia, sense
atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.
QUART.- Oferir, fomentar i donar suport a totes les manifestacions i actuacions que
es proposin des de la societat civil, des de la comunitat educativa o des del
Departament d’Ensenyament en defensa del model d’escola catalana i contra les
greus imposicions contingudes en l’avantprojecte que ara s’ha presentat.
CINQUÈ.- Instar al Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb
aquestes sentències i instar al Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que
diu la Llei d´Educació de Catalunya, pel que fa a la llengua vehicular i d´aprenentatge
en l´ensenyament.
SISÈ.- Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, així com a la plataforma Somescola.cat, impulsora
d´aquesta iniciativa.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Sergi Albrich.
El regidor Sergi Albrich, manifesta que per als tres grups municipals és important
aprovar per unanimitat aquesta moció perquè considera que ja n´ hi ha prou dels
atacs continus de l’Estat Espanyol i, en aquest concret, contra el sistema educatiu
català.
Sotmesa la proposta de moció a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
5.3.- MOCIÓ DE REBUIG A LA INVESTIGACIÓ D'HIDROCARBURS MITJANÇANT
LA FRACTURACIÓ HIDRÀULICA.
Recentment s'han publicat diferents anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat i al
Butlletí Oficial de l'Estat en relació a sol·licituds de permisos d’investigació
d’hidrocarburs, amb afectació a diferents municipis catalans que suposa una àmplia
superfície de terreny.
Manifestar que no es disposa del programa de treball, el pla d’inversions, les mesures
de protecció mediambientals i el pla de restauració. Tota aquesta informació que és
obligatòria detallar, queda fora de l’abast de tercers al tenir el tractament d’una petició
en competència, motiu pel qual es mostra el rebuig al procediment efectuat.
Per altra banda, i atenent a l’abast territorial i nombre de termes municipals afectats i a
la tècnica emprada per l’empresa peticionària en d’altres casos, es pot presumir que
es pretén una investigació d’hidrocarburs mitjançant la fracturació hidràulica per a
l’extracció de gas no convencional (fracking).
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Aquesta tècnica consisteix en l’extracció de gas natural mitjançant la fracturació de la
roca mare. Per extreure el gas atrapat a la roca s’utilitza una tècnica de perforació
mixta: primer es perfora fins a 5000 metres en vertical i després es perfora en
horitzontal (una distància que pot arribar a varis kilòmetres). Aleshores s’injecta aigua
amb sorres i un seguit d’additius químics a gran pressió. Això fa que la roca es trenqui
i el gas s’alliberi i ascendeixi a la superfície a través del pou. Part de la mescla
injectada torna a la superfície. Aquest procés es repeteix fins que s’exhaureix el gas.
Tanmateix es fa necessària la perforació d’un gran nombre de pous que s’estenen per
la superfície que ocupa el jaciment de gas no convencional.
En primer lloc cal advertir de la transcendència ambiental vers la inexistència de
regulació específica. En efecte, pel què respecte a l'afectació ambiental, la fracturació
hidràulica o fracking, tal com s’ha exposat, és un sistema de extracció d’hidrocarburs
líquids o gasosos del subsòl. Tradicionalment el gas natural s’ha extret de dipòsit
situats en roques poroses i permeables que concentren una gran quantitat
d’hidrocarburs que permeten la seva recuperació mitjançant la perforació horitzontal
d’un pou d’extracció. A diferència d’aquest sistema convencional, en el cas de
hidrocarburs ubicats en roca de pissarra precisa de la tècnica del fracking i el jaciment
de gas o petroli es denomina no convencional por no estar situat en una zona
determinada.
Amb caràcter general, l’extracció de recursos naturals del subsòl produeix una sèrie
d'impactes mediambientals i per a la salut pública. Doncs bé, la perforació horitzontal
juntament amb la fracturació hidràulica d'àmplies superfícies de la roca de pissarra
implica una sèrie d'impactes i riscos afegits per al medi ambient i per a la salut
humana. Aquesta afectació sembla indiscutible, existint diversitat d’informes que
assenyalen els efectes acumulatius que poden produir aquestes operacions
d’extracció.
D’entre els impactes i riscos més assenyalats, es fa referència a:
-

l’excessiva ocupació de terrenys
les emissions a l’atmosfera
la contaminació acústica
la contaminació del sòl i de les aigües subterrànies
l’ús intensiu dels recursos hídrics
els impactes a la biodiversitat
el risc de fenòmens sísmics.

Pel què fa a la inexistència de regulació específica la legislació existent no preveu ni
regula específicament i adequadament els aspectes concrets de la fracturació
hidràulica, si bé és cert que els projectes que hagin d’autoritzar-se han de prendre en
consideració la normativa de protección mediambiental existent, aquesta està
fraccionada i no contempla la totalitat de supòsits i qüestions que planteja aquesta
tècnica.
Per aquesta raó a nivell de la Unió Europea diferents estats (Romania, Txequia,
Països Baixos) han acordat una moratòria per a l’utilització de la fracturació hidràulica i
en el cas de França n’ha establert la seva prohibició.
No obstant no disposar d’una regulació específica, la petició formulada en base a allò
que disposa la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, també haurà de
donar compliment al que preveuen les normes sectorials, especialment les
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d’ordenament territorial, d’urbanisme o de protecció de medi ambient, entre d'altres,
respectant alhora les competències que se’n deriven a favor de les diferents
administracions, especialment les locals. En efecte, s'ha de respectar l'autonomia local
i la competència que ostenten els municipis respecte del seu territori.
En segon lloc en relació l'obligatorietat en el compliment de normativa i programes
destaquem el què contempla el precepte 45 de la Constitució Espanyola que estableix
que “tothom té dret a disposar d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de
la persona, i el deure de conservar-lo”.
Igualment determina que “els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots
els recursos naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i
restaurar el medi ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat col.lectiva”. No
hem d'oblidar el què estableix el propi article 9.1 de la Constitució que els poders
públics i els ciutadans resten subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament
jurídic.
Per la seva banda la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, estableix en el
seu article 77 que la política energètica ha d'estar orientada a garantir la seguretat del
subministrament, l’eficiència econòmica i la sostenibilitat mediambiental.
Aquesta norma fixa uns objectius d'estalvi energètic i participació de les energies
renovables. Per a això incorpora l'obligació d'aprovar una planificació energética
indicativa que estableixi un model de generació i distribució d'energia d'acord amb
aquests principis. Dins dels objectius que fixa per a l'any 2020 està el d'optimitzar la
participació de les energies renovables i el de reduir la participación de les energies
amb major potencial d'emissions de CO2 en la cistella de generació energètica
Altrament la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord del 9 d’octubre de 2012, va
aprovar el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020. Amb aquest Pla es
proposa el disseny d’ un nou model energètic equilibrat basat a garantir la qualitat del
subministrament; establir un model competitiu econòmicament i amb menys
dependència exterior; respectar el medi ambient, amb un pes més gran de les
energies renovables; reduir els combustibles fòssils, i millorar l’eficiència en la
utilització de l’energia per arribar a un model català de generació i consum que sigui
sostenible. Igualment es fa una crida a la implicació de la societat civil en la
construcció del nou model energètic del país: formació, informació, participació i
inclusió dels sectors socials més desfavorits econòmicament.
Aquest marc normatiu i línies d’actuació no només tenen un valor enunciatiu,
programàtic o de mera exposició, sinó que mentre es traslladen a la pràctica
mitjançant la redacció d’una normativa de desenvolupament, cal entendre, per fer-les
reals i efectives, que ja són d’obligat compliment i exigibles com a principis rectors de
l’activitat que els poders públics portin a terme.
En tercer lloc cal destacar la necessitat d'especial protecció de les diferents zones
proposades, doncs algunes de les mateixes es troben en zones de conservació
anomenada Natura 2000 entre d'altres figures que estableixen proteccions especials
en els territoris, com són les zones vulnerables segons els Decrets 283/1998, de 21 de
octubre i 476/2004, de 28 de desembre, de designació de les zones vulnerables en
relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. Les mesures
encaminades a millorar aquista circumstància adversa, com és evident, serien
incongruents amb una activitat d’explotació energètica on s’utilitzés els sistema de
fracturació hidràulica, i per tant es produiria una vulneració i infracció de l'ordenament
jurídic.
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Finalment, aquest consistori ha tingut coneixement de que diverses entitats
hanpresentat al·legacions durant els tràmits d'informació pública, d'entre
lesqualsdestaquem les presentades pel Consell Comarcal d'Osona, les quals
compartim íntegrament.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Instar que s’acordi una moratòria en l’atorgament de qualsevol
tipusd’autorització o concessió per a l’exploració, investigació i explotació dels
jaciments subterranis d’hidrocarburs que utilitzin la tècnica de la fracturació hidràulica
per a la seva extracció, a l’objecte de poder-ne efectuar una valoració econòmica,
social i ambiental respecte de l’estratègia a seguir.
SEGON.- Instar que es procedeixi a denegar les sol·licituds de permisos d'investigació
d'hidrocarburs formulats fins a la data en tant que vulneren l'ordenament jurídic tal i
com s'ha manifestat en l'apartat motivació d'aquesta moció.
TERCER.- Mostrar el rebuig de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses a
l'atorgament dels permisos d'investigació d'hidrocarburs mitjançant la fracturació
hidràulica.
QUART.- Instar a la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d'Energia
Mines i Seguretat Industrial a fi que tinguin en compte la present moció i efectuï els
tràmits corresponents per donar compliment als acords adoptats.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al Sr. Sergi Albrich.
El regidor comenta que varen presentar aquesta moció que és la mateixa que es va
presentar a l’Ajuntament de Ripoll i Riudaura, on es demostra un rebuig a una tècnica
que pot comportar greus problemes pel territori i, sobretot per contaminació d’aquífers
en els terrenys on es vulguin fer aquestes extraccions. Agraeix que s’aprovi aquesta
moció i que hagi despertat la sensibilitat a l’alcalde anant a diferents reunions i
xerrades sobre el tema.
El Sr. Alcalde manifesta que creu que al títol hi ha un error ja que parla del rebuig a la
investigació dels hidrocarburs mitjançant la facturació hidràulica i creu que aquesta
només s’utilitza per a l’extracció. En tot cas el que val és la moció.
El regidor Sr. Sergi Albrich explica que el fraking també es pot produir en la
investigació i no només en la extracció i que, per tant, el títol és correcta.

Sotmesa la proposta de moció a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
5.4.- MOCIÓ PER DECLARAR AL MINISTRE ESPANYOL JOSÉ IGNACIO WERT
PERSONA NON-GRATA A SANT JOAN DE LES ABADESSES
El ministre d’Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha donat a conèixer
recentment l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació
(LOMCE), un projecte que representa un nou atac al sistema educatiu català i al model
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d’immersió lingüística, que ha estat reconegut com un model d’èxit i que ha estat
implantat amb un ampli suport social i polític a Catalunya.
Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d’immersió lingüística que ha
resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de llengua. Pretén
posar fi a un sistema educatiu que ha permès la convivència i la cohesió social i ha
estat respectuós amb la diversitat. La llengua catalana ha estat i ha de continuar
essent la llengua vehicular, de referència, a l’escola. Aquest fet ha estat, tal i com s’ha
demostrat al llarg dels anys, respectuós amb els drets lingüístics individuals i
personals. I, per tant, no podem posar en perill un model d’èxit en l’aprenentatge per a
les generacions actuals i futures del país.
L’impuls d’aquesta nova legislació està injustificat. La voluntat uniformitzadora del
govern de l’estat és evident. Darrera d’aquesta acció s’hi troba la voluntat de trencar la
normalització de la llengua catalana i un menyspreu vers el projecte pedagògic i de
promoció de la igualtat d’oportunitats que s’ha aconseguit amb els anys a Catalunya.
Davant d’aquesta situació, creiem que es fa necessària una resposta conjunta i
contundent en defensa del model d’escola catalana. Creiem que el Govern de la
Generalitat de Catalunya ha de continuar aplicant la llei d’educació de Catalunya. La
millor garantia per al no retrocés en la qualitat del sistema educatiu català passa per a
què de forma autònoma puguem defensar el nostre sistema, els nostres mestres,
professors i alumnat.
Tenim el convenciment que aquest intent d’intrusió a la realitat educativa i social
catalana es converteix en una mostra més de la necessitat d’accelerar al màxim
possible la convocatòria d’un referèndum d’independència que permeti aconseguir
l’estadi de plena llibertat i sobirania per establir un model educatiu que respongui
únicament a la realitat nacional i a la voluntat de la ciutadania de Catalunya. I, atès que
Sant Joan de les Abadesses es va declarar territori lliure i sobirà el passat dia 28 de
setembre del 2012 i cada cop més és manifesta de forma més agreujant l’ofensiva
contra la llengua catalana, la cultura catalana i la població i l’economia de Catalunya
per part de l’Estat espanyol.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Reprovar l’actuació del govern espanyol, i especialment el ministre Sr. Wert,
i declarar-lo persona non-grata al municipi de Sant Joan de les Abadesses.
SEGON.- Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Eusebi Puigdemunt, el qual manifesta
que aquesta moció justifica l’ànim de la gent davant una persona que pretén
espanyolitzar els nens catalans, cosa que no amaga ja que cada cop ho fa amb menys
vergonya. Considera també que la llei és un atac frontal cap a l’escola pública en
general ja que aquí amaga una privatització. També fa referència a la revàlida que pot
provocar que només es preparin els nens per a superar la prova i, per altra banda, es
descuidi la seva educació en general. Creu que tot plegat justifica suficientment el fet
que es declari a aquesta persona non grata.
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El regidor Sr. Sergi Albrich diu que el regidor Sr. Puigdemunt ja ho ha explicat molt bé i
només afegeix que varen presentar aquesta moció perquè una persona que ataca
directament a l’alumnat català, a l’escola catalana, l’escola pública i, per tant, al futur
de Catalunya, no te cap mena de sentit que pugui ser persona grata al nostre municipi.
Sotmesa la proposta de moció a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
5.5.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL SECTOR PRIMARI.
El progressiu abandonament de les activitats econòmiques vinculades a la gestió del
territori i al patrimoni natural ha donat pas a unes immenses masses forestals que
actualment es troben en un estat de deixadesa i d’abandó més que lamentable. Estiu
rere estiu, quan el foc devasta els nostres boscos, ens planyem de la situació sense
prendre cap mesura concreta per a gestionar els espais naturals del nostre país.
Una d'aquestes mesures passa per tenir un sector primari viu i compromès. A dia
d'avui si només ens fixéssim en el pes específic que representa el PIB del sector
primari vers la resta de sectors econòmics, oimés el d'aquelles explotacions que
s'allunyen del model intensiu, podríem considerar-lo un sector quasi prescindible.
Però quan observem el que es deriva del seu treball pel que fa a la qualitat de la
producció alimentaria, per la creació d'un mosaic paisatgístic únic i concret per a cada
territori, així com pel paper fonamental sobre la preservació del patrimoni cultural de
les comarques i també en la gestió sobre i en el territori, és quan entenem que aquest
sector esdevé imprescindible per a garantir un futur veritablement vital i viable a moltes
comarques.
Tanmateix, a dia d'avui, la realitat és una altra: l’abandonament de l’agricultura, la
ramaderia i l’explotació dels boscos, no només ha donat pas a una superfície forestal
que any rere any va guanyant terreny, sinó que junt a això, ha afavorit la proliferació de
la fauna salvatge que, en el cas del porc senglar, es pot considerar actualment com a
una autèntica plaga. Sumada a la problemàtica del senglar, existeixen bastants indicis
que assenyalen que la introducció d’espècies abans desaparegudes com el cabirol que a hores d’ara el seu cens ja es pot comptabilitzar per milers-, i més enllà de les
problemàtiques i perjudicis que ocasionen als conreus, podrien ser portadores de
malalties (com la brucel·losi i la tuberculosi) que es poden contagiar al bestiar de les
nostres explotacions ramaderes.
Actualment l’administració realitza uns mostreigs analítics per avaluar l’estat sanitari de
la fauna salvatge. Tot i haver localitzat casos positius en alguns dels animals
analitzats, no s’ha intensificat el control ni s’ha dut a terme un sanejament rigorós
d’aquests animals. En canvi, quan es donen casos de contaminació per alguna
d’aquestes malalties al bestiar domèstic, el ramader es veu obligat a sacrificar-lo, amb
el consegüent perjudici econòmic que això suposa. I si el grau d’extensió de la
patologia és molt elevat, el ramader no té més opció que l’abandonament de l’activitat,
amb l’evident impacte negatiu que ocasiona sobre el territori i, per tant, al país.
Calen mesures urgents per a fomentar l’equilibri entre la fauna salvatge, la protecció
dels espais naturals i el desenvolupament de les activitats del sector primari. Cal
assolir un model de territori que no sigui exclusivament per veure’l, sinó també per
viure’n.
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Per tot això, és pel que es proposa al Plenari Municipal l´adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Un control sanitari més exhaustiu de la fauna salvatge i que en els casos en
què una explotació ramadera apareguin positius per malalties infeccioses, que
immediatament s’analitzi rigorosament l’estat sanitari de la fauna salvatge propera a
l’explotació.
SEGON.- En el cas que el ramader es vegi obligat a sacrificar animals per causa d’una
d’aquestes malalties, que la indemnització que aquest percebi sigui conseqüent amb el
valor real dels animals sacrificats, per tal de poder rempendre en el menor temps
possible l'activitat
TERCER.- Una limitació i un control del cens de la fauna salvatge quan aquesta
ocasioni danys a l’activitat agrícola.
QUART.- Comunicar el present acord al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
Sotmesa la proposta de moció a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
5.6.- MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL POBLE DE
CATALUNYA I EL PROCÉS DE TRANSICIÓ NACIONAL.
Arran de l’aprovació de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya per part del seu Parlament, el passat dia 23 de gener de 2013, l’Ajuntament
de Sant Joan de les Abadesses,
MANIFESTA
1.- Que Catalunya s’ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una llengua i
unes formes de vida pròpies, en l’ordre social i econòmic, en l’ordre intel·lectual i
espiritual i en l’ordre jurídic i polític.
2.- Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren abolides
i Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella com a província seva.
3.- Que Catalunya ha resistit l’agressió permanent de l’Estat espanyol durant aquests
tres-cents anys i que tots els intents d’encabir i trobar un encaix polític entre Catalunya
i l’Estat espanyol, inclosos els trenta anys d’autonomisme, han fracassat.
4.- Que la pertinença a l’estat limita conscientment les potencialitats del nostre
desenvolupament econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la
societat catalana per l’espoli que pateix la nostra nació i per la limitada capacitat de
decisió i d’autogovern que permet l’autonomia.
5.- Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny de
2010, s’ha fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé desaparèixer com a
nació o, per contra, iniciar un procés d’independència que ens porti a la constitució del
nostre propi Estat.
6.- Que la manifestació del passat Onze de setembre ha estat el punt culminant d’un
procés de presa de consciència i de mobilització sense precedents, que representa
l’inici de l’etapa final del procés de independència de Catalunya.
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7- Els resultats de les eleccions al Parlament del 25N, a més, han posat de manifest
que hi ha una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a assumir-ne
les conseqüències.
8.- Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la
sobirania s’agrupin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com a condició
indispensable per exercir el dret d’autodeterminació.

Per tot el que s´acaba d´exposar és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de
Catalunya, per l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, que
explicita que el poble català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per a decidir
per si mateix el seu futur, sense ingerències externes de cap tipus. Aprovada per una
àmplia majoria parlamentària, la Declaració és transcendental ja que ningú, des de
l’estricta aplicació del dret internacional, ja no podrà negar a Catalunya l’exercici del
dret a l’autodeterminació.
SEGON.- Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, tan aviat com ho consideri
convenient i no més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble català
pugui exercir el seu dret de lliure decisió i, si aquesta és la seva voluntat majoritària,
que Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa.
TERCER.- Agafar el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del
poble català a la constitució de l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans
les raons que ho avalen i convidant-los a participar en la construcció d’un Estat al
servei d’una societat més lliure, justa, pròspera i profundament democràtica.
QUART.- Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al president del Govern Espanyol, al Congreso de los
Diputados, al Senado, al Parlament Europeu.
El Sr. Alcalde explica que es justifica la urgència pel fet d’haver inclòs el present punt
a l’ordre del dia perquè és un debat que està al carrer i al Parlament de Catalunya.
El regidor Sr. Sergi Albrich manifesta que, és d’un gran interès l’aprovació de la
present moció per tal de començar a preparar el terreny per tal que el poble de
Catalunya pugui parlar sobre un tema tan transcendental com és el futur del nostre
país.
Sotmesa la proposta de moció a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
6.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JGL
Es dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en el període
comprès entre el 26 de novembre i el 27 de desembre de 2012, ambdós inclosos.
7.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA
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Es dóna compte dels decrets dictats per l´alcaldia següents: del 114 al 126 de 2012 i
l´1 i el 2 de 2013.

8.- TORN OBERT DE PARAULA
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Sergi Albrich. El regidor fa algunes
consideracions: Fa més de dos any que al solar on ha d’anar el futur centre educatiu
hi ha una acumulació de terres i ferros que donen mala imatge al municipi. Creu que
després de rebre el premi de les Viles Florides per la bona imatge que donava el
municipi, s’han de tenir en compte aquests fets que desmereixen la vila. Explica que
també aquestes terres i altres materials provoquen que altra gent hi aboqui runes i
d’altres, a les nits vigilen si hi troben ferralla. Demanen poder arranjar l’entorn.
El Sr. Alcalde explica que en principi s’havia utilitzat per fer acopi de material per
traslladar a l’abocador durant la realització de les obres a la Vila Vella. Es va requerir
a l’empresa que ho netegés i ella considerava que ja ho havia fet però que altres
empreses de serveis com gas, enllumenat també han utilitzat el solar i ara s’està
treballant per saber quines són les companyies que ho han fet, per tal de requerir-les.
Creu que l’ajuntament té la responsabilitat que aquest procés no duri massa i per tant
farà tot el possible perquè es netegi aviat.
El Sr. Albrich li recorda al Sr. Alcalde que al mes de juny passat els hi varen
recomanar editar uns díptic amb la informació sobre la utilització i situació dels
desfibril·ladors. Com que han transcorregut sis mesos demana si s’ha fet alguna cosa.
El Sr. Alcalde li recorda que els desfribriladors i la seva instal.lació ho va pagar
Dipsalut, que ha comptat amb l’associació Ripollès.Cor per ubicar els aparells,
informar i explicar els seu funcionament i, aquesta feina l’han fet perfectament i amb
escreix. Sap que tot i això, sempre hi ha persones a qui no els hi haurà arribat
aquesta informació i aquesta és una feina que toca a l’administració treballar per tal
que això no passi. En alguna reunió de Dipsalut ja s’ha parlat d’aquest tema i es
compromet a tornar-ne a parlar i tractar de trobar una fòrmula per resoldre-ho, tot i
que no creu que ho hagi de fer Sant Joan de les Abadesses sol, sinó que és un tema
que s’ha de plantejar a nivell de Dipsalut i Ripollès.Cor.
El Sr. Albrich afegeix que als actes públics que se celebren, pel motiu que sigui,
sempre hi sol assistir la mateixa gent i, per tant, a les demés persones difícilment els
hi arribi aquesta informació. És conscient que és la gent qui s’ha de preocupar de
rebre la informació però en aquest cas es tracta de salvar vides humanes i aquest és
el motiu de la seva preocupació.
El regidor Sr. Sergi Albrich, fa referència a la legalització de la Fundació Emma i que a
la premsa de la setmana passada va sortir l’ampliació de les habitacions de la
fundació, que en realitat es tracta de la seva legalització i dels 142.000 € que costarà
tot plegat ( menys del que en un principi es preveia). Demana qui es farà càrrec del
pagament i en què consisteix exactament l’actuació.
El Sr. Alcalde explica que es va arribar amb un acord entre el Departament de
Benestar Social, la Fundació Emma i l’Ajuntament per fer les actuacions i gràcies a
això, es poden legalitzar unes places i l’Ajuntament ha pogut donar la llicència de
legalització a la Fundació condicionada a una inversió. En aquests moments s’està a
l’espera de veure amb quina quantitat participarà el Departament i a partir d´aquí,
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veure quins diners falten. En que si hi ha és un compromís per totes les parts de fer
aquesta inversió que consistirà en adoptar totes les mesures correctores que
finalment portin a poder legalitzar en centre, així com els projectes tècnics
corresponents.
El Sr. Albrich demana si hi ha un termini per iniciar les obres.
El Sr. Alcalde respon que primer han de trobar el finançament i desprès programar les
obres i executar-les.
Per acabar, el Sr. Albrich, fa una suggerència a tot el consistori però especialment a la
regidora de cultura: amb referència a l’any Espriu i a la celebració del centenari del
seu naixement, consideren que en algun moment seria bo fer un acte en aquests
sentit al llarg de l’any.
La regidora Sra. Monserrat Tallant, recull la seva aportació i explica que sempre han
estat sensibles en aquest tema i sobretot quan es tracta d’un autor important dins la
literatura catalana. Explica que en el moment adequat sí que se’n celebrarà algun
d´acte en aquest sentit, no perquè tingui cap vinculació amb Sant Joan, tal i com s’ha
fet amb altres autors, sinó per ser un referent dins la literatura catalana.
No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
20:15 hores de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que
certifico, l’Alcalde-President de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
L’Alcalde
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