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

ACTA DE LA SESSIÓ
S
OR
RDINÀRIA DEL
D
PLE DE
D L’AJUNTAMENT D
DE DATA 22
2 DE
MAR
RÇ DE 2013
3.
Identtificació de la sessió:
Legisslatura: 201
11-2015
Sesssió número: 4
Carà
àcter: ordinà
ària
Dia: 22/03/2013
3
Lloc:Sala de Ple
ens
Hora
a: 21:00
a d'Assitents
Llista
SR. RAMON
R
RO
OQUÉ I RIU
U, PRESIDE
ENT
SRA
A. MONTSERRAT TALL
LANT I DES
SCAMPS, VOCAL
V
SRA
A. ANNA RU
UANO I ROM
MERO , VO
OCAL
SR. JORDI
J
CAP
PARRÓS I MARCÉ,
M
VO
OCAL
SRA
A. SILVIA CA
ARREIRA I LLENDERR
ROZAS, VO
OCAL
SRA
A. MAGDA MANZANAL
M
L I SAURET
T, VOCAL
SR. ENRIC
E
PAL
LAU I HOMS, VOCAL
SRA
A. CONCEPCIÓ FORM
MATGÉ I MA
ARCER, VO
OCAL
SR. 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.
Excu
usen la seva
a absència:
SR. EUSEBI
E
PU
UIGDEMUN
NT I PUIG, VOCAL
V

S’obre la sessió
ó per la Pre
esidència a les 21:00 hores
h
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.

1.- APROVACIÓ
A
Ó DE L´AC
CTA DE LA
A SESSIÓ PLENÀRIA
P
DE DATA 25 DE GENER
DE 2013.
2
2.- APROVACI
A
IÓ CANVI NOMENA
AMENT RE
EPRESENTA
ANTS AJU
UNTAMENT
T EN
ALTR
RES ORGA
ANISMES
3.- APROVACI
A
Ó MODIFICACIÓ PR
RESSUPOS
ST AJUNTA
AMENT NÚ
ÚMERO 1/2
2013,
MITJJANÇANT CRÈDITS
C
E
EXTRAORD
DINARIS.
4.- DONAR
D
COMPTE DE LA
L LIQUIDA
ACIÓ DEL PRESSUPO
OST DE L´A
AJUNTAME
ENT I
DEL SEU ORGANISME
O
E AUTÒN
NOM LLAR
R D´INFA
ANTS EL MOLÍ PETIT,
COR
RRESPONE
ENT A L´EX
XERCICI DE
E 2012.
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5.- APROVACIÓ
A
Ó MODIFIC
CACIÓ ORD
DENANÇA FISCAL
F
NÚ
ÚMERO 30, REGULAD
DORA
DE LA TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES
S ABANDO
ONATS O ESTACION
NATS
DEFECTUOSAM
MENT O AB
BUSIVAME
ENT A LA VIA PÚBLICA
A
6.- APROVACIÓ
A
Ó MODIFIC
CACIÓ ORD
DENANÇA FISCAL
F
NÚ
ÚMERO 18, REGULAD
DORA
DE LA
L TAXA DE
D PARADE
ES, BARRA
AQUES, CA
ASETES DE
E VENDA, ESPECTAC
CLES
O ATRACCION
A
NS SITUAT
TS EN TE
ERRENYS D´ÚS PÚB
BLIC I IND
DÚSTRIES DEL
CAR
RRER I AMB
BULATS I RODATGE
R
C
CINEMATO
OGRÀFIC
7.- APROVACIÓ
A
Ó MODIFIC
CACIÓ ORD
DENANÇA FISCAL
F
NÚ
ÚMERO 25, REGULAD
DORA
DE LA
L TAXA PEL
P
SERVE
EI DE CON
NTROL SAN
NITARI I REGISTRE
R
D´ANIMALS
S DE
COM
MPANYIA
A
Ó MODIFIC
CACIÓ REGLAMENT REGULAD
DOR DEL C
CONTROL I LA
8.- APROVACIÓ
TINE
ENÇA D´AN
NIMALS DO
OMÈSTICS
9.- CORRECCI
C
IÓ ERRAD
DA MATERIAL DEL TEXT
T
REFÓ
ÓS DE LA
A MODIFICA
ACIÓ
PUNTUAL DEL PLA DE MILLORA UR
RBANA DE LA COLÒN
NIA LLAUDET
10.- MOCIONS GRUPS PO
OLÍTICS MU
UNICIPALS
S:
10.1.- MOCIÓ
M
EN
N DEFENSA
A DE L´A
AUTONOMIA
A LOCAL I DEL RÈ
ÈGIM
COM
MPETENCIA
AL LOCAL DE
D LA GEN
NERALITAT
T DE CATALUNYA
11.- DONAR CO
OMPTE DELS ACORD
DS ADOPTA
ATS PER LA
A JGL
12.- DONAR CO
OMPTE DELS DECRE
ETS D´ALCA
ALDIA
13.- TORN
T
OBE
ERT DE PA
ARAULA

Es fa
a constar que
q
la regid
dora, Sra. Magda
M
Man
nzanal no s´ha
s
incopo
orat encara
a a la
sessió Plenària..

1.- APROVACIÓ
A
Ó DE L´AC
CTA DE LA
A SESSIÓ PLENÀRIA
P
DE DATA 25 DE GENER
DE 2013.
2
mesa l´acta de la darre
era sessió Plenària
P
a consideració
c
ó dels mem
mbres del Plenari
Sotm
Muniicipal prese
ents a la sesssió, aquestta s´aprova per unanim
mitat dels asssistents.
A
IÓ CANVI NOMENA
AMENT REPRESENTA
ANTS AJU
UNTAMENT
T EN
2.- APROVACI
ALTR
RES ORGA
ANISMES
Atès l´acord adoptat pel Plenari Muniicipal en se
essió celebrrada en datta 27 de jun
ny de
2011
1, mitjança
ant el qua
al es va aprovar,
a
entre
e
d´altrres, el nomenament dels
repre
esentants del grup políític municipa
al d´ERC en el Patrona
at de la Fun
ndació Emm
ma i a
la Co
omissió de l´emisora
l
m
municipal
La
a Veu.
Atesa la volunta
at del grup polític mun
nicipal d´ER
RC de modifficar aquessts represen
ntants
en aquests
a
doss organisme
es, de confformitat am
mb la instància presenttada en data de
regisstre d´entrad
da 7 de març de 2013.
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Atès el que esta
ableix l´articcle 38 del Reial
R
Decre
et 2568/198
86, de 28 de novembre
e, pel
qual s´aprova el reglame
ent d´Organ
nització, Fu
uncionamen
nt i Règim
m Jurídic de les
Entitats Locals, el qual de
etermina qu
ue el Ple ha
h d ´aprovvar els nom
menaments
s dels
repre
esentants de
d la Corp
poració en els òrgans col.legiatts que siguin de la seva
comp
petència.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- MOD
DIFICAR l´a
acord adopttat pel Plen
nari Municip
pal en sesssió celebrad
da en
data 27 de junyy de 2011 i NOMENA
AR com a re
epresentantts de l´Ajun
ntament de Sant
Joan
n de les Ab
badesses en
e els òrga
ans col.legiats que a continuació
ó s´indique
en els
segü
üents regido
ors:
ndació Priva
ada Municip
pal Emma:
. Fun
Regidora
a, Sra. Mª Lluïsa
L
Pèrezz Castro (ER
RC)
. Com
missió pel desenvolupa
d
ament de l´Emissora Municipal
M
La
a Veu :
Regidor, Sr. Sergi Albrich
A
i Viñas ( ERC)
SEG
GON.- COM
MUNICAR el
e present acord a le
es parts in
nteressadess a fi i effectes
oporttuns.
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 dels membres
m
asssistents.

3.- APROVACI
A
Ó MODIFICACIÓ PR
RESSUPOS
ST AJUNTA
AMENT NÚ
ÚMERO 1/2
2013,
MITJ
JANÇANT CRÈDITS
C
E
EXTRAORD
DINARIS.
Mitja
ançant Decrret de l’Alca
aldia de datta 25 de ge
ener de 201
13 s’inicia l’expedient per a
l’apro
ovació de la
a modificaciió de crèdit mitjançant crèdit extra
aordinari número 1/201
13.
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:
Partida

Nom

01.92
20.14314

Accions ocupacio
onals
professio
onals

P
Proposta
de
e consignac
ció
i 12.000,00
1
€

Total altes crèdiits : 12.000,00 €
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Finan
nçament qu
ue es propo
osa:
1/ No
ous o majorrs ingressoss efectivament recapta
ats:
Partida

Nom

Prroposta
de
Co
onsignació

01.4
45090

Subvenciió
2.000,00 €
12
SOC- Accions
A
Ocupacio
onals i
Professio
onals

Total finançame
ent: 12.000,00 €
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 1/201
13, per impo
ort de
12.00
00,00 € que
q
cal fin
nançar mittjançant no
ous o majo
ors ingressos 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.

El Srr. Alcalde explica
e
que l’incrementt del pressu
upost en 12
2.000 € es ccorrespon a una
subvvenció per a uns plan
ns d’ocupacció que el Departame
ent d’Ocupa
ació ha posat a
dispo
osició dels ajuntamentts per tal de
e treure perrsones de l’’atur durantt 6 mesos. En el
cas del
d nostre ajuntamentt s’han con
ntractat 5 persones, 3 que estan fent reforç
ç a la
briga
ada municip
pal i 2 a l’arxiu municipal i serve
eis administtratius. L’aju
untament aporta
a
3.746
6, 00 € per complemen
ntar el sou dels
d
treballa
adors contra
actats.
El re
egidor Sr. Sergi
S
Albrich
h manifesta
a la seva sa
atisfacció pe
er disposar d’aquests plans
ja qu
ue permeten
n ocupar a persones que
q estan en
e situació d’atur.
d
Com
menta també
é que
aque
ests plans d’ocupació no suposen treure als beneficciaris de l’a
atur sinó que
q
a
mesu
ura que tre
eballen tam
mbé gasten
n el seu attur i el que fa el pla
a d’ocupac
ció és
comp
plementar el
e subsidi.
El Srr. Alcalde opina
o
el ma
ateix que el
e Sr. Albrich en tant que
q
creuen que no só
ón les
millors condicions de contrractació perrò que els beneficia
b
en
n el sentit de
e no estar sense
s
treba
all i se’ls complement
c
ta el subsidi que perrceben. Ma
anifesta que
e a ell tam
mbé li
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agradarien més altres plan
ns d’ocupació amb millo
ors condicio
ons però en
n tot cas, ce
elebra
que n´
n hi hagi.
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 dels membres
m
asssistents.

4.- DONAR
D
CO
OMPTE DE LA LIQUID
DACIÓ DEL
L PRESSUP
POST DE L
L´AJUNTAM
MENT
I DE
EL SEU ORGANISM
ME AUTÒ
ÒNOM LLA
AR D´INFA
ANTS EL MOLÍ PETIT,
COR
RRESPONE
ENT A L´EX
XERCICI DE
E 2012.
Es dóna compte
e del Decre
et d´Alcaldia
a de data 28
2 de febrerr de 2012, que es tran
nscriu
litera
alment a con
ntinuació:
“ DECR
RET D´ALC
CALDIA
Vist l´expedientt de la liqu
uidació del pressupost de l´Ajunta
ament de S
Sant Joan de
d les
Abad
desses corrresponent a l´exercici econòmic
e
de
e 2012.
Vist l´informe de la Secrettaria-interve
enció en el qual es fa constar qu
ue el resulta
at del
roma
anent de tre
esoreria pe
er a despesses generals a 31-12-2
2012 ha esstat positiu en la
quan
ntitat de 891
1.602,36 euros
e
i el re
esultat pres
ssupostari ajustat
a
a 31-12-2012 ta
ambé
ha esstat positiu en la quanttitat de 322.207,77 eurros.
Vista
a també la proposta
p
d´iincorporació
ó al Pressupost de 201
13 dels rom
manents de crèdit
que es
e detallen en l´expediient tramitat a l´efecte.
I info
ormada favo
orablement la liquidació del press
supost per la
a secretaria
a-intervento
ora en
acom
mpliment d´a
allò que dissposa l´articcle 191.3 de
el Reial Decret Legisla
atiu 2/2004, de 5
de març,
m
pel qual s´aprova el Text refó
ós de la Lle
ei reguladora
a de les Hissendes Locals.
HE RESOLT:
R
PRIM
MER.- APRO
OVAR la liq
quidació dell Pressupos
st d´aquest Ajuntament correspon
nent a
l´exe
ercici econò
òmic de 201
12, el detall del qual a nivell de Resultat prressupostarri i de
Rom
manent de tresoreria a 31-12-2012
3
, es transcrriu a continu
uació:
RESSUPOSTARI
RESULTAT PR
CONC
CEPTES

DRETS
RECONEG
GUTS
NETS

OBLIG
GACIONS
RECO
ONEGUDE
S NET
TES

a.Operracions correntss
b. Altre
es operacions no
n financeres

3.483.593,,23
414.187,46
6

8.538,80
2.698
625.5
560,79

785.054,43
-211.373,33

3.897.780,,69

4.099,59
3.324

573.681,10

0,00
0,00
3.897.780,,69

0,00
303,74
420.3
3.744
4.403,33

0,00
-420.303,74
153..377,36

al operaacions no financeres (a
(
1. Tota
+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESS
SUPOSTARI DE
D
ERCICI
L´EXE

AJUSTAME
A
N
NTS

RESULTAT
PRESSUPOST
TARI

TOS:
AJUST
mb
4. Crrèdits gastats finançats am
romanent de tressoreria per a

4
420.185,14
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S ABADESS
SES
despesses generals
D
d
de
5. Desviacions
negatiu
u de l´exercici

finançament

3
30.592,06

ançament posittiu
6. Dessviacions de fina
de l´exxercici
RESULTAT
TAT
AJUST

2
281.946,79

PR
RESSUPOSTAR
RI

322
2.207,77

ROM
MANENT DE
E TRESOR
RERIA:
CONCEPTES

SUMES
S
PARCIA
ALS

1(+) Fons
F
Líquid
ds

TOTALS

305.483,48
1.850.683,18

2 (+) Drets pendents de cob
brament
(+) de
el pressuposst corrent
(+) de
e pressuposttos tancats
(+) d´´operacions no pressupo
ostàries
(-) co
obraments re
ealitzats pend
dnets d´apliccació definitiv
va

1.321.69
93,75
792.778
8,59
151.210
0,84
415.000
0,00

s pendents de pagament
3 (+) Obligacions
(+) de
el Pressuposst corrent
(+) de
e Pressupostos tancats
(+) d´´operacions no pressupo
ostàries
(-) pa
agaments rea
alitzats pendents d´aplica
ació definitiva
a

383.523
3,14
47,50
102.585
5,92
0,00

486.156,56

I. RO
OMANENT DE TRESORE
ERIA TOTAL
L (1+2-3)

1.670.010,10

II. Sa
aldos de dub
btós cobram
ment

326.020,36

III. Ex
xcés de fina
ançament affectat

452.387,38

IV. ROMANEN
NT DE TRESORERI
T
A
PESES GEN
NERALS ( I – II – III )
DESP

PER

A

891.602,36

SEG
GON.- INCO
ORPORAR en el Pressupost de
e 2013 els compromisos d´ingre
essos
conccertats que financien
f
prrojectes de despeses amb
a
finançament afecctat, i que fig
guren
detalllats en l´exxpedient, pe
er un imporrt de 530.59
94,71 euross, sense pe
erjudici d´aq
quells
ajusttaments qu
ue correspo
onguin per haver-se autoritzat
a
ja
a prèviame
ent a la pre
esent
aprovvació, alguna incorporació de ro
omanents de
d crèdit fin
nançats am
mb comprom
misos
d´ing
gressos con
ncertats.
TERCER.- Don
nar compte del resulta
at de la liqu
uidació al Plenari
P
de l´Ajuntament de
confo
ormitat amb
b allò que assenyala
a
l´article 193
3.4 del Reia
al Decret Le
egislatiu 2/2
2004,
de 5 de març, pel qual s´aprova el Text
T
refós de
d la Llei re
eguladora d
de les Hise
endes
Loca
als.
QUA
ART.- Trame
etre còpia de
d dita liquid
dació al Se
ervei de Coo
ordinació am
mb les Hise
endes
Territorials i all Departam
ment de Governació
G
de la Gen
neralitat de
e Cataluny
ya en
comp
pliment d´alllò que dete
ermina l´article 193.5 del Reial Decret Legisla
atiu 2/2004.
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CINQ
QUÈ.- Lliura
ar així mateix còpia de
d la liquida
ació a la Direcció
D
Gen
neral de Po
olítica
Finan
ncera i Asssegurances, del Deparrtament d´E
Economia i Finances d
de la Generalitat
de Catalunya,
C
p tal que puguin
per
p
fer-n
ne el seguim
ment preceptiu del Pla
a de Saneja
ament
aprovvat per aqu
uesta Corpo
oració.
Santt Joan de les Abadesse
es, 28 de fe
ebrer de 201
12.
Ho mana
m
i signa
a,
L´alccalde

En dóna fe
La
a Secretària
a

Ram
mon Roqué i Riu

Raquel Costa
a Iglesias “

SEG
GON.- Es dó
óna compte de la Reso
olució de la Presidènciia de l´Orga
anisme Autò
ònom
Llar d´Infants
d
Ell Molí Petit, de data 28
8 de febrer de
d 2012, qu
ue es transccriu literalm
ment a
contiinuació:

“ RE
ESOLUCIÓ
Ó DE LA PRESIDÈN
P
NCIA
Vist l´expedient de la liquid
dació del pressupost de
d l´organissme autòno
om Llar d´In
nfants
El Molí
M Petit de
e Sant Joan
n de les Ab
badesses corresponen
c
nt a l´exerccici econòm
mic de
2012
2.
I info
ormada favo
orablement la liquidació del press
supost per la
a secretaria
a-intervento
ora en
acom
mpliment d´a
allò que dissposa l´articcle 191.3 de
el Reial Decret Legisla
atiu 2/2004, de 5
de març,
m
pel qual s´aprova el Text refó
ós de la Lle
ei reguladora
a de les Hissendes Locals.
HE RESOLT:
R
PRIM
MER.- APR
ROVAR la liquidació del Pressu
upost de l´Organisme
e Autònom
m Llar
d´Inffants El Mollí Petit corre
esponent a l´exercici econòmic
e
d 2012, el detall del qual
de
q
a
nivell de Resulta
at pressupo
ostari i de Romanent
R
de tresoreria
a a 31-12-20
012, es tran
nscriu
a con
ntinuació:
RESULTAT PR
RESSUPOSTARI
CONC
CEPTES

DRETS
S
RECO
ONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
O
RECONEGUDE
R
S NETES

eracions correntts
a. Ope
b. Altre
es operacions no
n financeres

91,57
210.79
0,00

05.791,57
20
0,,00

5.0
000,00
0,00

al operacions no
o financeres (a + b )
1. Tota
2. Actius financers
3. Passius financers

91,57
210.79

05.791,57
20

5.0
000,00

0,00
0,00

0,,00
0,,00

RESULTAT
ERCICI
L´EXE

PRES
SSUPOSTARI

DE

2
210.791,57

AJUSTAM
ENTS

RESULTAT
PRESSUPOS
STAR
I

0,00
0,00
205.791,57
7

5.0
000,00

TOS:
AJUST
dits gastats fina
ançats amb rom
manent
4. Crèd
de tressoreria per a despeses generalls
0,00
ançament nega
atiu de
5. Dessviacions de fina
l´exerccici

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

AJUNTAMENT DE
E LA
BARON
NAL VILA DE
D SANT JOAN
J
DE LES
S ABADESS
SES
0,00
nançament positiu de
6. Dessviacions de fin
l´exerccici
0,00
RESULTAT
TAT
AJUST

PRESSUPOS
STARI

5.0
000,00

ROM
MANENT DE
E TRESOR
RERIA:
CONCEPTES

SUMES
S
PARCIA
ALS

1(+) Fons
F
Líquid
ds

3.887,96

2 (+) Drets pendents de cob
brament
(+) de
el pressuposst corrent
(+) de
e pressuposttos tancats
(+) d´´operacions no pressupo
ostàries
(-) co
obraments re
ealitzats pend
dnets d´apliccació definitiv
va

71.400,00
19.918,15
-45.801,52
0,00

s pendents de pagament
3 (+) Obligacions
(+) de
el Pressuposst corrent
(+) de
e Pressupostos tancats
(+) d´´operacions no pressupo
ostàries
(-) pa
agaments rea
alitzats pendents d´aplica
ació definitiva
a

27.958,73
6.000,00
2.453,06
0,00

I. RO
OMANENT DE TRESORE
ERIA TOTAL
L (1+2-3)

TOTALS

3.88
87,96
45.51
16,63

36.41
11,79

12.99
92,80

II. Sa
aldos de dub
btós cobram
ment

0,00

III. Ex
xcés de fina
ançament affectat

0,00

IV. ROMANEN
NT DE TRESORERI
T
A
DESP
PESES GEN
NERALS ( I – II – III )

PER

A

12.99
92,80

TERCER.- Don
nar compte del resulta
at de la liqu
uidació al Plenari
P
de l´Ajuntament de
confo
ormitat amb
b allò que assenyala
a
l´article 193
3.4 del Reia
al Decret Le
egislatiu 2/2
2004,
de 5 de març, pel qual s´aprova el Text
T
refós de
d la Llei re
eguladora d
de les Hise
endes
Loca
als.
ART.- Trame
etre còpia de
d dita liquid
dació al Se
ervei de Coo
ordinació am
mb les Hise
endes
QUA
Territorials i all Departam
ment de Governació
G
de la Gen
neralitat de
e Cataluny
ya en
pliment d´alllò que dete
ermina l´article 193.5 del Reial Decret Legisla
atiu 2/2004.
comp
CINQ
QUÈ.- Lliura
ar així mateix còpia de
d la liquida
ació a la Direcció
D
Gen
neral de Po
olítica
Finan
ncera i Asssegurances, del Deparrtament d´E
Economia i Finances d
de la Generalitat
de Catalunya,
C
p tal que puguin
per
p
fer-n
ne el seguim
ment preceptiu del Pla
a de Saneja
ament
aprovvat per aqu
uesta Corpo
oració.
Santt Joan de les Abadesse
es, 28 de fe
ebrer de 201
13.
Ho mana
m
i signa
a,
La Presidència

En dóna fe
La Se
ecretària
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Ram
mon Roqué i Riu

Raquel Costa
a Iglesias “..

En aquest mom
ment, s´incorrpora a la sessió Plenà
ària, la regid
dora, Sra. M
Magda Manzanal
i Sau
uret.

El Sr.
S Alcalde resumeix la liquidacció destaca
ant que el resultat p
pressuposta
ari de
l’exercici 2012 ha
h estat de 322.000 € tot i que en
n aquest ressultat, hi esstà inclòs l’im
mport
que els treballa
adors de l’a
ajuntament havien de percebre per la paga
a de Nada
al. El
roma
anent positiu de treso
oreria és de
d 891.000
0,00 € tot i que hi h
ha una qua
antitat
impo
ortant de drets penden
nts de cobra
ament del deute
d
que la Generalittat de Catalunya
té am
mb l’ajuntam
ment, fet que genera un
na tensió im
mportant a la tresoreria
a de l’ajunta
ament
a l’ho
ora de fer front
f
als pa
agaments a proveïdors
s. En tot cas, el Sr. Alccalde, cons
sidera
que la situació de l’Ajunttament de Sant Joan de les Ab
badesses i el pagame
ent a
prove
eïdors és més
m que accceptable grà
àcies al rom
manent acum
mulat d’altre
es exercicis
s.
Per altra banda
a, i pel que
e fa a la Llar d’Infants
s, l’aportaciió de l’ajun
ntament pel curs
2011
1-2012 ha estat de 36.993,00
3
€ i els 5.000 € de re
esultat de la liquidació és
corre
esponen a la paga dob
ble de Nada
al que no va
an poder co
obrar les tre
eballadores de la
llar.
La re
egidora Sra
a. Concepcció Formatg
gé comenta
a que el seu
s
grup no
o va aprov
var el
presssupost per diferents motius i un d’ells era l’IB
BI i la possib
bilitat de reb
baixar-lo i ta
ambé
pel quadre
q
d’invversions ja que no reccollia el que
e ells preten
nien. Dit aixxò i vist l’infforme
d’inte
ervenció qu
ue consta a l´expedientt, creuen qu
ue l’informe
e és bo i que en generral les
dade
es són bone
es, tan pel que fa a l´estalvi nett del 12,32% com pel que fa al nivell
d´endeutament del 68,16%
%. Tot això,, només fa que confirm
mar el que ells varen dir fa
uns dies
d
i és qu
ue l’ajuntam
ment té una mica de ma
arge per aju
ustar una m
mica més el tema
de l’IIBI. Creuen
n que l’ajunttament no ha
h de rebaiixar la recaptació però
ò sí procura
ar que
al me
enys no aug
gmenti, i pe
er tant, fer que
q
les fam
mílies tinguin més rend
da per inverrtir en
nego
ocis i comerrços al poble.
El Sr. Alcalde considera
c
q
que
els resultats no són dolents desprès d’una gestió
ó molt
acura
ada i conse
ervadora de
e la despessa i això és el que fin
nalment acaba aportant un
resulltat òptim co
om és aque
est cas, ja que
q en altre
es exercicis el tancame
ent era moltt més
ajusttat. També considera una bona dada la de l’endeuta
ament de l’ajuntamentt que
supo
osa ser un dels
d
pobles amb menys endeutam
ment i això permetrà
p
affrontar bé el
e final
de la
a legislatura
a.
El re
egidor Sr. Sergi Albrrich, també
é manifesta
a que ells tampoc va
aren aprov
var el
presssupost bàssicament pe
el capítol d’inversions
d
s i del gravvamen de l’IBI ja que les
famíllies haguesssin pogut pagar me
enys i les dades elss hi donen
n la raó ja
a que
l’ajun
ntament ten
nia marge per
p a fer-ho
o. Pel que fa
f a l’endeu
utament com
menta que sí és
verita
at que s’ha reduït però
ò, per altra banda,
b
dem
mana com es preveu ell pagament de la
parce
el.la del nou CAP que
e ja s’ha ap
plaçat dues vegades i pel qual s’h
ha de paga
ar uns
260.0
000 €.
El Srr. Alcalde li fa alguna correcció al
a Sr. Albric
ch dient que
e ells varen
n votar en contra
c
de le
es inversions del 2013 però ara esstan aprovant la liquida
ació del 2012.
El Srr. Albrich li diu
d que tam
mbé varen votar en con
ntra en el prressupost de
el 2012.
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El Srr. Alcalde considera
c
qu
ue és a fina
al de l’exerc
cici quan ess pot valora
ar si s’ha fe
et una
bona
a gestió eco
onòmica o no.
n Pel que
e fa a l’IBI la
a recaptació
ó efectiva é
és d’uns 700
0.000
o 800
0.000 € mo
olt diferent als
a ingresso
os reconegu
uts per impo
ort de 1.125
5.000 €. Pe
el que
fa al pagament al qual feiia referènciia el Sr. Albrich del so
olar del no
ou Cap, l’Alcalde
respo
on que els diners esta
an a l’ajunta
ament i és un deute que
q
està re
econegut a nivell
comp
ptable i per tant, l’ajun
ntament pott fer front al seu pagam
ment en qua
alsevol mom
ment i
el fett que no s’a
acabi pagan
nt és estratè
ègia pura i dura, ja que
e mentre l’a
ajuntament no fa
aque
est pagame
ent, pot ferr front al pagament
p
a proveïdors. Comenta que l’In
ncasòl
tamp
poc reclama
a el pagame
ent. Consid
dera que no
o és cap pro
oblema teniir el deute metre
m
es tin
ngui recone
egut i els din
ners per pag
gar.
El Sr. Albrich demana
d
un aclarimentt a la Secrretària de la Corporacció, Sra. Ra
aquel
Costta, demana
ant-li que sii quan s’esstà parlant de drets re
econeguts nets s’està
à fent
referrència a un import que està més pendent
p
de cobrar que no pas llun
ny de no fer--ho.
La Secretària
S
re
espon que els
e drets reconeguts nets,
n
quan es
e tracta d’impostos i taxes,
t
equivvalen a l’im
mport del pa
adró i el pa
adró semprre hi ha alte
es i baixess i també alguns
errorrs i, per tantt, al llarg de
e l’exercici varia
v
tot i qu
ue es recapta quasi sempre en un
n 90%
enca
ara que no sigui
s
en el mateix
m
exerccici.
El Sr.
S Albrich insisteix qu
ue amb aq
quest perce
entatge de cobrament el marge
e que
parla
ava encara existeix to
ot i que ell Sr. Alcald
de conside
era que less circumstà
àncies
econ
nòmiques poden fer va
ariar molt i que el niv
vell de reca
aptació variï donat qu
ue les
dificu
ultats de pa
agament cad
da vegada són més pa
aleses. Totss aquests p
problemes ta
ambé
es te
enen en com
mpte a l’horra d’elabora
ar el pressupost i això és el que d
dóna marge
e a fer
uns pressuposto
p
os més equ
uilibrats.
El Plenari Municcipal es dón
na per assabentat del present
p
pun
nt.

5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ
Ó ORDEN
NANÇA FISCAL
F
NÚMERO 30,
REG
GULADORA
A DE LA TAXA
T
PER RETIRADA DE VEH
HICLES AB
BANDONAT
TS O
ESTA
ACIONATS
S DEFECTU
UOSAMENT
T O ABUSICAMENT A LA VIA PÚBLICA
Vista
a la voluntat de modificcar l´ordena
ança fiscal número 30
0, reguladorra de la tax
xa per
retira
ada de vehiicles aband
donats o esttacionats defectuosam
ment o abussivament a la via
públiica, amb la finalitat de modificar el
e seu article
e 5.1, regulladora de le
es tarifes, per
p tal
que aquest
a
quedi redactat de la forma
a següent:
e vehicles de
d la via púb
blica, mitjan
nçant el serrvei de grua
a al nucli urb
bà de
“ 1.- Retirada de
es:
Santt Joan de les Abadesse
e
Tipuss de vehicle

Import Sortida

Imporrt Servei

omotor
Ciclo
Moto
ocicleta
Turissme
Vehicle tot terre
eny
Furgoneta

68,60
0€
68,60
0€
68,60
0€
68,60
0€
85,75
5€

105,2
20 €
105,2
20 €
105,2
20 €
105,2
20 €
131,5
50 €
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Aque
ests importss s´augmen
ntaran en un
n 50% si es realitzen en dies festiu
us.
Els serveis
s
de grua realittzats fora del
d nucli urrbà de San
nt Joan de
e les Abade
esses
s´apllicarà la tariifa següent:
Sortida : 60,00 €
metres: 1,15
5 €/quilòmetre
Kilòm
La re
etirada d´altres tipus de vehicless no inclos
sos en les tarifes ante
eriors (cam
mions,
autob
busos, vehicles industtrials, etc ) quan per le
es pròpies característiq
c
ques del ve
ehicle
hagi de realitza
ar-se per em
mpreses esspecialitzad
des, comportarà el pag
gament dell cost
ínteg
gre del servei d´acord amb
a
la factu
uració de l´e
empresa co
orresponentt.
Els preus
p
estipu
ulats anterio
orment, no contemplen
c
n l´IVA corre
esponent “.
Atès el que esta
ableixen elss articles 15
5 a 19 del Reial
R
Decret Legislatiu 2/2004, de
e 5 de
s
el Text refós de
d la Llei re
eguladora de
e les hisend
des locals.
marçç, pel qual s´aprova

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 30,
reguladora de la taxa per retira
ada de vehicles
v
abandonats o estacio
onats
defecctuosamentt o abusiva
ament a la
a via públic
ca, en els termes exp
posats 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
ersona interessada pu
ugui examin
nar-lo i pres
sentar
termini de 30 diies, per tal que tota pe
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.
El Srr. Alcalde explica
e
que
e només ess tracta d’ac
ctualitzar l’o
ordenança en el sentit que
l’ajun
ntament passsarà a cob
brar el cost real
r
de la grua quan s’hagi d’utilitzzar.
La re
egidora Sra
a. Concepció Formatgé
é demana si
s el preu de la furgone
eta, que és
s més
car,ssi es tracta de mides més
m grans ja
a que en hii ha moltes que tenen la mateixa mida
que els
e vehicless.
El Sr. Alcalde lil contesta afirmativam
ment i rema
arca que a Sant Joan
n no és habitual
utilitzzar aquest servei.
s
El re
egidor Sr. Sergi
S
Albrich comenta que la grua que dóna
a servei a Sant Joan és la
mate
eixa que ho
o fa a Cam
mprodon i el preu és de
d 114,29€ i en canvi a Sant Joan, a
peticció de l’equiip de goverrn i de l’emp
presa és de
e 173,83 €. Demana si aquesta petició
p
per part
p
de l’em
mpresa també s’ha traslladat a l’A
Ajuntament de Camprrodon i, perr tant,
els dos
d ajuntam
ments pagarran el mate
eix pel mate
eix concepte
e i si no és així, dema
ana el
per què
q de la differència de preu entre un ajuntam
ment i altre.
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El Srr. Alcalde exxplica que aquest
a
servvei només s’utilitza
s
una
a vegada a l’any o cada
a dos
anyss i a Camprrodon, bé per
p proximittat o perquè fan més ús del servvei, tenen preus
p
difere
ents. Enten
n que l’emp
presa s’ajussta als preu
us quan fa propostes a cadascun
n dels
ajunttaments.
El Srr. Albrich proposa deixxar el punt sobre la ta
aula per tal d’estudiar la diferènc
cia de
preuss entre una
a població i altra.
El Srr. Alcalde diu
d que tam
mbé es podrien deman
nar preus a altres emp
preses però
ò que
enten
nen que és una empre
esa seriosa i confien en que el pre
eu és ajusta
at. El Sr. Alcalde
diu que
q en tot ca
a,s es pot fe
er la consullta però que
e ara es sottmetrà a aprovació el punt
p
i
en to
ot cas desprrès es modiificarà, si éss el cas.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva amb 8 vots
v
positius ( 7 del grup polític municipal d
del PSC i 1 del
grup polític mun
nicipal de CiU) i 2 abste
encions del grup políticc municipal d´ERC.

NÚMERO 18,
6.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ
Ó ORDEN
NANÇA FISCAL
F
REG
GULADORA
A DE LA TA
AXA DE PA
ARADES, BARRAQUE
B
ES, CASET
TES DE VENDA,
ESPECTACLES
S O ATRA
ACCIONS SITUATS EN TERRENYS D´ÚS PÚBL
LIC I
INDÚ
ÚSTRIES DEL
D
CARRE
ER I AMBULATS I RO
ODATGE CINEMATOG
GRÀFIC
Vista
a la necesssitat de mo
odificar l´ord
denança nú
úmero 18, reguladora de la Taxa
a per
parades, barraq
ques, casettes de vend
da, especta
acles o atra
accions situ
uats en terrenys
d´ús públic i ind
dústries del carrer i ambulants i ro
odatge cinem
matogràfic, concretame
ent el
seu annexe
a
de tarifes,
t
per tal que aqu
uest quedi re
edactat de la
l forma següent:
“Ann
nex de les ta
arifes.
a per parad
des, barraqu
ues, casete
es de venda
a, espectaccles o atracccions situa
ats en
Taxa
terrenys d’ús pú
úblic i indústtries del carrrer i ambullants i rodattge cinemattogràfic.
-

Per para
ades al mercat:
0,85 euros/m
0
metre lineal//dia
8
8,56
euros/m
metre lineal//trimestre

-

Per para
ades de firres, mostre
es i estands
s d’exposicció de fora la comarc
ca del
Ripollès:
Fins a 4 mettres lineals: 12,50 euro
F
os/dia
A partir de 4 metres line
eals: 2,50 euros
e
metre lineal/dia

-

Per para
ades de fires, mostres i estands d’’exposició de
d la comarrca del Ripo
ollès:
Fins a 4 mettres lineals: 10,00 euro
F
os/dia
A partir de 4 metres line
eals: 1,00 euros
e
metre lineal/dia
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-

Per para
ades de fires, mostre
es i estand
ds d’expossició de Sa
ant Joan de les
Abadessses, gratuït.

En el
e cas de parades de fires, mosttres i estands d´expossició, els su
ubjectes pa
assius
hauran de dipositar una fia
ança de 31,00
3
euros en el mom
ment de rea
alitzar la res
serva
d´esp
pai, els qua
als seran retornats
r
un
na vegada finalitzada la fira, mostra o expo
osició
have
ent liquidat la taxa co
orresponen
nt. No serà
à retornada
a l´esmenta
ada fiança si el
subje
ecte passiu no es presenta a la firra, mostra o exposició.
-Altre
es (Vehicless, màquiness o atraccio
ons):
Fins a 4m
m2: 6,85 eu
uros/dia
A partir de
d 4m2: 0,6
69 euros/dia
a per cada m2
m
-Cassetes de pettards: 34,25
5 euros/dia
-Kiossc: 123,30 euros/trimes
e
strals
-Para
ades de Festa Major:

A. AT
TRACCION
NS:
-De 1m. a menys de
e 4m. de fondària: 13,7
71 euros/me
etre lineal
-De 4m. a menys de
e 7m. de fondària: 15,4
41 euros/me
etre lineal
-De 7m. a menys de
e 10m. de fondària:
f
17
7,14 euros/m
metre lineal
-De 10m
m. a menys de
d 13m. de fondària: 20,54
2
euros//metre linea
al
-13m. o més de fondària: 23,98
8 euros/mettre lineal
B. PARADES DE
D VENDA
A D’ALIMEN
NTS (Excep
pció:bars i similars
s
que s’inclourà
àn en
l’apa
artat A):
-De 1m. a 4m. de fo
ondària: 10,28 euros/m
metre lineal
-A partir de 4m. de fondària:
f
11
1,98 euros/m
metre lineal
C. CONNEXION
NS DE BAR
RRAQUES A L’ENLLUM
MENAT PÚ
ÚBLIC:
-13,71 euros connexió per tota
a la fira
-Circcs o especta
acles similars:
De 0 a 250m2:
2
51,3
38 euros/dia
a
A partir de
d 250m2: 102,74 euro
os/dia “.
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.- APR
ROVAR pro
ovisionalme
ent la mod
dificació de
e l´ordenan
nça número
o 18,
reguladora de la Taxa pe
er paradess, barraque
es, casetes de venda, espectacles o
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atracccions situa
ats en terrenys d´ús pú
úblic i indús
stries del carrer
c
i amb
bulants i rod
datge
cinem
matogràfic, en els term
mes exposatts a la part expositiva
e
a
anterior.
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.
El Srr. Alcalde explica
e
que només es tracta
t
de modificar
m
el preu
p
del me
etre lineal ja
a que
està totalment desfassat.
d
La re
egidora Sra
a. Concepcció Formatg
gé li sembla
a correcte el fet que s’hagi tingut en
comp
pte si el parraire és de la
l comarca o no.
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.

Ó ORDEN
NANÇA FISCAL
F
NÚMERO 25,
7.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ
GULADORA
A DE LA TA
AXA DEL SERVEI
S
DE
E CONTRO
OL SANITA
ARI I REGIS
STRE
REG
D´AN
NIMALS DE
E COMPAN
NYIA.
Vista
a la necesssitat de mo
odificar l´ord
denança nú
úmero 25, reguladora
a de la Tax
xa de
contrrol sanitari i registre ce
ensal d´anim
mals de com
mpanyia, co
oncretamentt el seu article 9,
regulador de le
es exempciions, reducccions i bon
nificacions, per tal qu
ue aquest quedi
redactat de la fo
orma següe
ent:
“Articcle 9. Exem
mpcions, red
duccions i bonificacions
s.
1. Ells pobres de
d solemnittat, les perssones majo
ors de 65 anys
a
que viisquin soles
s, els
cecs que posse
eeixin gosso
os que els donin
d
algun
n servei útil,, queden exxempts d´aq
quest
tributt, però resta
aran, no ob
bstant això, obligats a la vacunaciió i registre dels anima
als, la
qual cosa s´efecctuarà gratu
uïtament.
odran gaud
dir de l´exempció en l´obligació de
d liquidar la quota an
nual per tin
nença
2. Po
d´animals de co
ompanyia, així
a com tam
mbé dels drrets d´inscriipció, a partir del quarrt gos
a
pe
ersones que siguin caçadors
c
i sol.licitin d
dita exempció a
censsat, totes aquelles
l´Ajuntament, si compleixen
n amb els re
equisits seg
güents :
ançant la presentació del corresp
ponent docu
ument
a) Acreditin ser caçadors mitja
o llicè
ència.
b) Que tinguin mé
és de tres gossos,
g
ja que
q
estan obligats a liquidar la quota
q
anua
al correspon
nent per tin
nença d´aniimals de co
ompanyia, a
així com ta
ambé,
els drets d´inscrripció, pels tres primerrs gossos ce
ensats.
c) Aporrtin certifica
at signat pel Presiden
nt de la so
ocietat de caça a la qual
perta
anyin, confo
orme el sol.llicitant es dedica a la caça
c
major“.
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.
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És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APR
ROVAR pro
ovisionalme
ent la mod
dificació de
e l´ordenan
nça número
o 25,
reguladora de la
a Taxa de control
c
saniitari i registre censal d´animals de
e companyiia, en
els te
ermes expo
osats a la pa
art expositivva anterior.
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.
El Srr. Alcalde explica
e
que només es farien les excepcions
e
a partir del tercer gos i per
tant, els tres primers gossos els paga
aria tothom
m. Si s’acred
dita que el caçador fa caça
majo
or, que requ
uereix disposar de moltts gossos, tindran la bo
onificació.
La re
egidora Sra
a. Concepcció Formatgé explica que
q
s’abstin
ndrà en la votació del punt
perquè no veu clar que si una person
na té més de
d tres gosssos i no sigui caçadora no
pugu
ui tenir aque
esta bonifica
ació.
El Srr. Alcalde explica
e
que el caçador que fa caça major, tott i que ho p
pot fer per hobby
h
molte
es vegadess ho ha de fer
f per aten
ndre deman
ndes del secctor ramade
er o fins i to
ot, del
propi govern de
e la Generallitat que dem
manen fer batudes
b
perr tenir contrrolades esp
pècies
d´animals.
El re
egidor Sr. Sergi Albrich
h, explica qu
ue ells vota
aran a favorr de la prop
posta atès que
q sí
fan un
u servei al municipi o a la comarcca.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del P
Plenari Mun
nicipal
prese
ents a la se
essió aquesta s´aprovva per majo
oria absolutta mitjançan
nt 9 vots ( 7 del
grup polític mun
nicipal del PSC
P
i 2 de
el grup políttic municipa
al d´ERC) i 1 abstenciió del
grup polític mun
nicipal de CiU.

8.- APROVACIÓ
A
Ó MODIFIC
CACIÓ REG
GLAMENT REGULAD
DOR DEL C
CONTROL I LA
TINE
ENÇA D´AN
NIMALS DO
OMÈSTICS
Vista
a la necesssitat de mod
dificar l´ordenança núm
mero 2, reg
guladora de
el Reglame
ent de
contrrol i tinença
a d´animals domèstics,, concretam
ment el seu article 42, regulador de
d les
infracccions adm
ministratives i les seves sancions, per
p tal que aquest que
edi redactat de la
forma
a següent:
“ Artiicle 42.
Les infraccions administratives d´aqu
uesta ordenança es cla
assifiquen e
en lleus, grreus i
molt greus.
Les sancions derivades de
e les infracccions tene
en la natura
alesa de multa i s´imp
posen
d´aco
ord amb la següent escala:
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Infraccio
ons lleus: 30
0 euros
Infraccio
ons greus: 50
5 euros
Infraccio
ons molt gre
eus: 100 euros

L´imp
port de les sancions im
mposades es
e rebaixarà
à en un 50%
% si la multa es paga en
e un
termini màxim de
d 15 dies, a comptar des
d de la recepció de la
a notificació
ó de la sanc
ció.
La im
mposició de
e les sancion
ns és comp
ptabile amb l´exigència
a a l´infracto
or de la repo
osició
de la
a situación alterada al seu estat originari, així
a com la indemnitza
ació pels da
anys i
perdjjudicis caussats pels fetts sanciona
ats.
En cas dínfraccció la Llei 10
0/1999, de gossos
g
pote
encialment perillosos, s´aplica el règim
r
sanccionador que
e aquesta lllei preveu “.
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.- APR
ROVAR pro
ovisionalme
ent la mod
dificació de
e l´ordenança número 2,
reguladora del Reglamentt de contro
ol i tinença d´animals domèsticss, en els te
ermes
expo
osats a la pa
art expositivva anterior.
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.
El Srr. Alcalde explica
e
que la modifica
ació de l’ord
denança tra
acta de clarificar els im
mports
de la
a falta en ba
ase a la gravvetat de la infracció.
La re
egidora Sra. Concepció
ó Formatgé
é demana sii la modifica
ació és perq
què a partir d’ara
es prrocedirà a sancionar
s
le
es infraccion
ns.
d que no hi
h ha interè
ès en sancio
onar però si
s s’ha de fe
er al menys
s que
El Srr. Alcalde diu
l’orde
enança sigu
ui clara en aquest
a
aspe
ecte.
El re
egidor Sr. Sergi
S
Albrich
h diu que creuen que el
e fet de po
osar una quantia o una
a altra
ha d’anar lligada a una ca
ampanya d’iinformació, la qual cossa ja varen demanar en
e un
ple. Demana que
q
la prop
posta quedi sobre la taula pels següents motius: És
s una
ordenança que només va encaminad
da cap a le
es actuacion
ns del propietari respe
ecte a
l’anim
mal i no als “drets de l’animal” en quant al se
eu allotjament, alimenta
ació i increm
menta
que afecta
les prohibicions
p
a el propieta
ari respecte
e a l’animal però respe
ectant aque
est. Hi
ha un conjunt de considera
acions que es poden re
ecollir d’ord
denances d’altres poble
es de
la co
omarca que creu seria bo incorporar-les a la nostra. Fa referència també al fe
et que
s´hau
uria de prohibir l’exhib
bició d’anim
mals en espectacles, la
a tinença d’’animals ex
xòtics,
etc. Pel que fa a les sanccions no són partidaris
s de rebaixa
ar-les ja qu
ue els preus
s són
molt mòdics en comparació
ó amb altre
es municipis
s.
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El Srr. Alcalde pensa
p
que des
d de la co
omissió info
ormativa fin
ns el dia de
el ple han passat
cinc dies i creu
u que si es
e volien fe
er tantes aportacions
a
a la propo
osta, era temps
suficcient per fer--ho i en datta d’avui ja s’haurien pogut
p
incorp
porar. Creu que l’orden
nança
és su
uficientment extensa i complerta i,
i no hi ha cap
c mena de
d motiu perr incorporarr res i
per tant creu qu
ue s’ha de passar
p
a la seva
s
aprova
ació.
El regidor Sr. Se
ergi Albrich manifesta que el seu grup votarran en contrra.
Sotm
mesa la pro
oposta d´acord a con
nsideració dels memb
bres del Plenari Mun
ncipal,
aque
esta s´aprovva per majoria absolu
uta mitjança
ant 8 vots positius
p
( 7 del grup polític
p
muniicipal del PSC
P
i 1 del grup políttic municipa
al de CiU) i 2 vots ne
egatius del grup
polítiic municipal d´ERC.

C
IÓ ERRADA MATERIIAL DEL TEXT
T
REFÓ
ÓS DE LA
A MODIFICA
ACIÓ
9.- CORRECCI
PUNTUAL DEL
L PLA DE MILLORA
M
U
URBANA
DE
E LA COLÒ
ÒNIA LLAU
UDET
Vist el Text refó
ós de la modificació
m
p
puntual
del Pla de Millora Urban
na de la Co
olònia
Llaud
det aprovat definitivam
ment pel Ple
enari Municipal en sesssió celebrad
da en data 30
3 de
nove
embre de 20
012 i publica
at en el BOP número 241,
2
de 18 de
d desembrre de 2012..
Atès que en el document
d
a
anomenat
M
Memòria
del Text refós de la modifficació punttual el
Pla de
d Millora Urbana de la Colònia
a Llaudet s´ha
s
localitzzat una errrada material en
l´articcle 19 de les Normess Urbanístiq
ques. Conc
cretament en
e l´apartatt corresponent a
l´edifficabilitat (1.1) on haurria de consttar el següe
ent: “L´edificcabilitat netta de la indústria
aïllad
da és de 0,,6674 m2st//m2s “ enllo
oc de “ L´edificabilitat neta de la indústria aïllada
és de
e 0,72 m2stt/m2s “.
La correcció
c
d´aquesta errada
e
mate
erial perme
et que l´ed
dificabilitat d´aquesta zona
s´aju
usti a la restta de paràm
metres urba
anístics refle
exats en la Memòria 1.11 “ Quad
dre de
supe
erficies “ i en
e la Docum
mentació Gràfica: núm
mero 9 Plàn
nol de zonifficació i núm
m. 10
Plànol d´ordena
ació.
Atès l´informe emès
e
pels Arquitectes
A
redactors del
d Text refó
ós de la mo
odificació pu
untual
del Pla
P de Millorra Urbana de
d la Colòniia Llaudet i que consta
a a l´expedie
ent.
Atès el que esta
ableix l´articcle 105.2 de la Llei 30
0/1992, de 26
2 de nove
embre, de Règim
R
jurídiic de les Ad
dministracio
ons Públique
es i del Procediment Administratiu
A
u Comú.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
article 19 de
MER.- APR
ROVAR la correcció
c
de
e l´errada material
m
dete
ectada a l´a
d les
Norm
mes Urbanísstiques de la
l Memòria del Text re
efós de la modificació
m
p
puntual el Pla
P de
Millora Urbana de
d la Colòn
nia Llaudet, en la forma
a que s´ha exposat
e
a la
a part expo
ositiva
anterrior.
SEG
GON.- PUBL
LICAR el present
p
aco
ord mitjanç
çant anunci en el tauler d´edicte
es de
l´Ajuntament i en
e el Butlletí Oficial de
e la Província durant el termini d
d´un mes per
p tal
que tota person
na interessada pugui examinar l´expedient
l
i formular les al.lega
acions
que consideri
c
op
portunes.
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El Sr. Alcalde explica
e
que
e es tracta duna simple correcció
ó d’una errrada que, prèvia
p
conssulta amb ell Departame
ent d’Urban
nisme de la Generalitatt, es propossa aprovar.
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.

10.- MOCIÓ EN DEFENSA DE
E L´AUTO
ONOMIA LOCAL
L
I
COM
MPETENCIA
AL LOCAL DE LA GENERALITA
AT DE CATA
ALUNYA

DEL

RÈ
ÈGIM

Desp
prés de la
a celebració
ó del Consell de Ministres de
el divendress 15 de febrer
f
d’eng
guany, el ministre
m
d’H
Hisenda i Administraci
A
ons Públiques, Cristóbal Montorro, va
anun
nciar les principals característiques de la re
eforma de l’administra
ació local que el
gove
ern de l’Esta
at pretén im
mpulsar prop
perament.
Sota
a la justificació de racionalitza
ar l’adminis
stració, i pels principis d’esta
abilitat
presssupostària i sostenib
bilitat financcera, va anunciar
a
to
ot un segu
uit de mes
sures,
pend
dents de veure’s
v
con
ncretades i articulade
es en un futur
f
projeccte de llei,, que
indub
btablement tenen un marcat
m
caràcter centrallista i uniforrmador. El g
govern espanyol
ncies exclu
preté
én impulsarr una reform
ma del règiim local que ignora le
es competèn
usives
que té assumid
des la Gene
eralitat de Catalunya
C
en
e règim lo
ocal, tal i co
om s’estableix a
l’articcle 160.1 de
d l’Estatut d’Autonom
mia. I això és
é inadmisssible. No accceptem un
n nou
atac a l’autono
omia catalana i mun
nicipal enc
cobert amb
b arguments econòm
mics i
d’eficciència finan
ncera.
La necessitat
n
d disposarr d’una llei catalana que aglutini la normativva bàsica sobre
de
s
l’adm
ministració i els govern
ns locals ca
atalans, garrantint totess les seves singularitatts, és
inajo
ornable. Aqu
uesta ha de
e ser, i serrà, una eina
a que dona
arà garantie
es a la pres
stació
dels serveis que
e els ajunta
aments, i el conjunt d’institucions locals catalanes, oferiiran a
la ciu
utadania de
e Catalunya
a. Necessite
em, i volem
m, una eina
a pròpia que
e compti am
mb el
conssens del mó
ón local i qu
ue respongu
ui als mode
els d’organittzació de l’a
administració del
segle
e XXI. Perr això cal que amb la màxima
a celeritat possible e
el Parlamen
nt de
Cata
alunya aprovvi la Llei de Governs Locals.
Amb la voluntatt de preservvar les com
mpetències en règim lo
ocal i l’auto
onomia loca
al des
del propi
p
municcipalisme, i amb la inte
enció de se
ensibilitzar la ciutadania de Sant Joan
de le
es Abadesse
es d’aquestta necessita
at.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Insta
ar la Genera
alitat de Ca
atalunya a defensar
d
fe
ermament le
es competè
ències
exclu
usives que
e té Catalu
unya en règim
r
local i expressar el sup
port explíc
cit de
l’Ajun
ntament de Sant Joan de les Abadesses a aq
questa defe
ensa.
SEG
GON.- Sol·liccitar a les fo
orces polítiq
ques catala
anes amb re
epresentaciió al Congré
és de
Diputats i al Senat
S
de l’E
Estat Espa
anyol que davant
d
la possibilitat
p
que s’hagin de
pronunciar envvers una possible
p
re
eforma del règim loccal impulsa
ada pel go
overn
espa
anyol, defen
nsin l’auton
nomia i les competènc
cies exclusives en règ
gim local que té
assu
umides la Generalitat de Catalunya
a.
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TERCER.- Insta
ar el Goverrn de la Ge
eneralitat de
e Catalunya a presen
ntar en breu
u una
proposta de Llei de Govern
ns Locals per tal de se
er discutida i aprovada en el Parla
ament
de Catalunya
C
en
n el termini de temps més
m curt pos
ssible.
QUA
ART.- Manife
estar el con
nvenciment que aques
sta reforma de l’administració loca
al que
preté
én impulsa
ar el govern del PP
P només respon
r
a criteris reccentralitzadors i
unifo
ormitzadors, a l’hora que
q
obvia les realitats
s diverses i plurals, en l’àmbit polític,
p
socia
al, econòmic i cultural, que actualm
ment han de conviure a l’estat esp
panyol.
CINQ
QUÈ.- Fer arribar
a
aque
est acord a la presidè
ència de la Generalitatt de Catalu
unya i
del Parlament
P
d Catalunyya, a les pre
de
esidències del
d Congréss de Diputa
ats i del Sen
nat i a
esmentade
tots els
e partits amb
a
represe
entació a less cambres legislatives
l
es
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
Sotm
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat dels seus memb
bres.

11.- DONAR CO
OMPTE DE
ELS ACORD
DS ADOPTA
ATS PER LA
L JGL
Es dóna compte
e al Plenari Municipal els
e acords adoptats
a
pe
er la Junta d
de Govern Local
L
durant el períod
de comprès entre el 3 de
d gener i el
e 4 d´abril de
d 2013, am
mbdós inclos
sos.

12.- DONAR CO
OMPTE DE
ELS DECRE
ETS D´ALCALDIA
Es dóna
d
compte al Plena
ari Municipal dels De
ecrets d´Alccaldia comp
presos entrre el
núme
ero 13 i el 17
1 de 2013, ambdós in
nclosos.

13.- TORN
T
OBE
ERT DE PA
ARAULA
La regidora
r
Srra. Concep
pció Formatgé, deman
na si l’equ
uip de govvern té inte
enció
d’acttuar per con
ntrolar el tem
ma d’ impla
antació de cartells
c
de propaganda
p
a dels actes
s que
es fa
an i sobretot, els que es
e pengen a portals d’e
edificis o loccals desocu
upats. Creu
u que
se’n pengen mo
olts i fa que
e tingui un aspecte de
e deixadesa
a, sobretot a
al Carrer Major,
M
Passseig i ara alss quadres de
d llum púb
blics i a qualsevol porta
a metàl.lica ( posa exem
mple
de l’e
edifici enderrocat al carrer Beat Miró).
M
El Srr. Alcalde comenta que
e la persona que els penja
p
ja sap
p que quan en penja un
u de
nou, ha de despenjar elss antics si bé està d´acord
d
amb la regido
ora, que sovint
s’acu
umulen amb els d’altres entitats o d’activita
ats de fora del poble. Explica qu
ue ja
s’han
n pensat en
n moltes altternatives i solucions però
p
no és del tot fàcil regular-ho
o. Es
comp
promet a tre
eballar i a te
enir-ho en compte.
c
El re
egidor Sr. Sergi Albrich, fa refe
erència a la
a moció qu
ue varen p
presentar i que
finalm
ment l’entre
en com a pregunta
p
i que
q
és sobrre la realitzzació d’un e
estudi sobre
e les
nece
essitats turísstiques de Sant Joan de les Abadesses. Co
onsideren que des de l’any
1990
0 que va ten
nir lloc la crrisi del tèxtill tots els gru
ups que han estat a l’e
equip de go
overn
han dut
d accionss concretes per tal de dinamitzar
d
el
e turisme com
c
a vèrte
ex econòmic
c. Fa
referrència a tot un seguit d’actuacionss com la Via
a Verda, Terra de Com
mtes i Abats, etc.
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Creu
u que seria bo
b que de les visites al
a Palau de l’Abadia,
l
Alberg, Mone
estir, se’n fe
es un
estud
di per saber quines só
ón les necesssitats que els nostres turistes ten
nen i, així poder
p
prendre actuaciions més concretes.
c
S
Seria
una manera
m
de saber perq
què dels 20
0.000
visita
ants del Mo
onestir, nom
més 12.000 s’acosten a l’Oficina de Turisme
e, d’entre altres
a
aspe
ectes. Creu necessari elaborar
e
el pla estratèg
gic per obte
enir dades m
més concre
etes i
forma
ar una com
missió de seg
guiment del pla.
El Sr.
S Alcalde manifesta que comp
parteixen part
p
del que ha expo
osat el reg
gidor,
conccretament quan
q
ha fet el repàs de la feina feta duran
nt aquests últims anys
s per
posiccionar el po
oble de Sa
ant Joan de
e les Abade
esses com a destinacció turística
a. No
comp
parteix tant el que dem
mana el Sr. Albrich, ja que
q potser per manca d’informaciió no
sap que la ma
ajoria de coses que demana ja
a es fan de
es de fa te
emps: reco
ollida
d’info
ormació de les visites del Palau de
d l’Abadia, treballar per
p tal que els visitants
s del
Mone
estir es pug
guin redirigiir cap al palau, etc. Crreu que la majoria
m
de p
peticions es
s fan
per desconeixem
d
ment i, per tant, creu que
q es podria fer una reunió per ttal de pode
er-los
explicar totes aq
questes fein
nes que ja s’estan
s
duent a terme.
El Srr. Albrich diu que ja sa
ap que es re
ecullen les dades però
ò no sap si ss’analitzen prou
be ja
a que molts visitants ni tan sols en
ntren a cap comerç de
e Sant Joan i no se sap
p per
què.
El Srr. Alcalde diu
d que es té detectat el
e motiu pel qual passsa això i li d
diu que s’hi està
treba
allant. Creu
u que les demandess del Sr. Albrich
A
ven
nen donad
des per ma
anca
d’info
ormació i, per
p això l’em
mplaça a parlar-ne i deb
batre el tem
ma.
Per altra
a
banda
a, el Sr. Alb
brich expossa que en el
e Ple del dia
d 30 de no
ovembre, es
e va
aprovvar amb elss vots favorrables nomé
és de l’equip de goverrn, la taxa de l’aigua amb
la inccorporació de la taxa de clavegueram i seguidament varen
v
enviarr a cada família
una carta
c
amb el
e calendarii del contrib
buent que re
esulta va arrribar més ttard a les cases
que no
n pas el propi rebut. Creuen
C
que
e la iniciativa és bona però
p
que la carta va arrribar
quan
n la majoria
a dels contrribuents ja tenien
t
els rebuts
r
paga
ats dins un termini que
e els
contrribuents no hi estaven acostumatss.
El Srr. Alcalde manifesta
m
qu
ue és verita
at que la carrta s’hauria d’haver en
nviat abans però
es va
a retardar precisamen
p
t per haverr d’esperar el calendarri de cobram
ment de tots
s els
impo
ostos que en
ns havia de
e donar el Consorci
C
de Recaptació
ó.
El Sr. Albrich fa
f referènciia a l’aprovvació dels projectes que
q
es varren aprovarr per
prese
entar al PU
UOSC que,, per una banda,
b
creu
u d’interès però que e
el programa
a de
subvvencions éss prou impo
ortant i a mé
és traspass
sa la legisla
atura, motiu
us suficients
s per
have
er consensu
uat o com a mínim inforrmat, a la re
esta de regiidors de l’ajjuntament.
El Srr. Alcalde lii respon qu
ue amb la presentació
p
ó dels projectes de la casa Ermita de
Santt Antoni qu
ue s’han prresentat al PUOSC entenia
e
que
e era un p
projecte que
e es
prioritzava per part
p de tots els grups municipals.
m
El Srr. Sergi Albrich, creu que si hagué
és explicat abans segu
urament , haguessin vo
otats
favorrablement als
a projecte
es que es presentave
en, però cre
eu que, pe
er respecte a la
resta
a de regido
ors i per la importància de la co
onvocatòria s’hauria d
d’haver info
ormat
aban
ns d’aprovarr la seva presentació al
a PUOSC.
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El Srr. Alcalde li recorda que precisament en una reunió es va
v presenta
ar el projecte
e de
Santt Antoni i la
a futura gesstió d’aquesst . I que pre
ecisament el
e proper dimarts hi ha
a una
reunió per expliccar en detall aquest prrojecte.
El Sr. Albrich replica
r
al Sr.
S Alcalde dient-li que
e aquesta reunió s’ha
avia d’have
er fet
aban
ns.
El Srr. Alcalde co
onsidera qu
ue s’està pa
arlant de du
ues coses diferents,
d
l’u
una conèixe
er els
proje
ectes i l’altra presenta
ar els projectes dels quals l’eq
quip de govvern ha de
ecidit
prese
entar a una
a convocatòria de subvvenció.
No havent-hi
h
m
més
assump
ptes a tracttar, l’Alcald
dia dóna pe
er acabada la sessió a les
22:00
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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