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

ACTA DE LA SESSIÓ
S
OR
RDINÀRIA DEL
D
PLE DE
D L’AJUNT
TAMENT D
DE DATA 31
3 DE
MAIG
G DE 2013..
Identtificació de la sessió:
Legisslatura: 201
11-2015
Sesssió número: 5
Carà
àcter: ordinà
ària
Dia: 31/05/2013
3
Lloc: Sala de Plens
Hora
a: 21:00:00
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
SR. EUSEBI
E
PU
UIGDEMUN
NT I PUIG, VOCAL
V
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.

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

ORD
DRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ
A
Ó DE L’ACT
TA DE LA SESSIÓ
S
PL
LENÀRIA DE
D DATA 22
2 DE MARÇ
Ç DE
2013
3.
2.- APROVACIÓ
A
Ó DEFINITIIVA CORRE
ECCIÓ ERRADA MAT
TERIAL DEL TEXT RE
EFÓS
DE LA
L MODIFIC
CACIÓ PUN
NTUAL DEL PLA DE MILLORA URBANA
U
D
DE LA COLÒNIA
LLAU
UDET
3.- APROVACI
A
IÓ DELS COMPTES
S ANUALS
S DE L´AJJUNTAMEN
NT I DEL SEU
ORG
GANISME AUTÒNOM
A
CORRESPONENT A L´EXERCIC
L
CI ECONÒM
MIC DE 201
12
4.- SOL.LICITU
S
UD D´APLICACIÓ DE
E COEFICIENTS ALS
S VALORS CADASTR
RALS
DELS
S BÉNS IM
MMOBLES URBANS DE
D CONFO
ORMITAT AMB
A
LA LL
LEI 16/2012
2, DE
27 DE
D DESEMB
BRE
IÓ DEFINIITIVA ORD
5.- APROVAC
A
DENANÇA NÚMERO
O 2, REGU
ULADORA DEL
REG
GLAMENT DE
D CONTR
ROL I TINEN
NÇA D´ANIMALS DOM
MÈSTICS
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6.- MOCIONS
M
G
GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS
6.1.- MO
OCIÓ DE REBUIG
R
AL
L TEXT DE
E L´AVANT
TPROJECT
TE DE LLE
EI DE
RAC
CIONALITZA
ACIÓ I SOS
STENIBILITA
AT DE L´AD
DMINISTRA
ACIÓ LOCA
AL.
6.2.- MO
OCIÓ SOBR
RE EL DEU
UTE DE LA
A GENERA
ALITAT DE CATALUNY
YA I
FINA
ANÇAMENT
T LOCAL
6.3.- MOCIÓ
M
EN
N
LING
GÜÍSTICA A L´ESCOLA
A

DEFEN
NSA

DEL

MODEL

ACTUAL

D´IMMERSIÓ

6.4.- MO
OCIÓ SOBR
RE LA SOBIIRANIA FIS
SCAL DE CA
ATALUNYA
A
7.- DONAR
D
COM
MPTE DELS ACORDS
S ADOPTAT
TS PER LA
A JGL
8.- DONAR
D
COM
MPTES DE
ELS DECRE
ETS D´ALCA
ALDIA.
9.- TORN
T
OBER
RT DE PAR
RAULA.

A
Ó DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PL
LENÀRIA DE
D DATA 2
22 DE MARÇ DE
1.- APROVACIÓ
2013
3.
Sotm
mesa l´acta del Plenari Municipal de data 22 de març de 2013 a consideració
ó dels
seuss membres,, aquesta s´aprova
s
pe
er 10 vots positius i l´abstenció
l
del regidor, Sr.
Euse
ebi Puigdem
munt i Puig.
Aque
est justifica
a el seu vo
ot d´absten
nció dient que
q
no va estar pressent a la sessió
s
Plenària del dia 22 de marçç.

A
Ó DEFINITIIVA CORRE
ECCIÓ ERR
RADA MAT
TERIAL DE
EL TEXT RE
EFÓS
2.- APROVACIÓ
DE LA MODIF
FICACIÓ PUNTUAL
P
DEL PLA
A DE MIL
LLORA UR
RBANA DE
E LA
COL
LÒNIA LLAU
UDET
Atès l´acord ado
optat pel Pllenari Municipal en sessió celebra
ada en data
a 22 de ma
arç de
2013
3, mitjançan
nt el qual va
a aprovar la
a correcció
ó d´una erra
ada materia
al de la Mem
mòria
del Text
T
refós de la mod
dificació puntual del Pla
P de Millora Urbana
a de la Co
olònia
Llaud
det.
Atès que l´esme
entat exped
dient s´ha exposat
e
al públic
p
mitjançant anun
nci publicat en el
Butlle
etí Oficial de
d la Provín
ncia número
o 67, de 8 d´abril
d
de 2013
2
i en el tauler d´ed
dictes
d´aquest Ajunta
ament, dura
ant el termini d´un mes, durant el qual s´h
ha presenta
at una
al.leg
gació per part de la Sra. Carm
men Danés
s Martínez, amb núm
mero de reg
gistre
d´enttrda 560 de
e 19/04/2013.
Vist l´informe
l
em
mès per parrt de l´equip
p redactor del
d Pla de Millora
M
Urbana de la Co
olònia
Llaud
det i que co
onsta a l´exxpedient.

Per tot
t el que s´acaba d´exxposar és pel
p que es proposa al Plenari Mu
unicipal l´adopció
els següents AC
CORDS:
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PRIM
MER.- APR
ROVAR l´in
nforme emè
ès per l´equ
uip redactorr del Pla de
e Millora Urrbana
de la
a Colònia Llaudet i DESESTIMA
D
AR l´al.lega
ació presen
ntada per la Sra. Ca
armen
Dané
és Martínezz en relació
ó a la correcció de l´errrada materrial de la M
Memòria dell Text
refóss de la mo
odificació puntual
p
del Pla de Millora Urbana de la C
Colònia Lla
audet,
conccretament, l´ article 19 de les Norm
mes Urbanís
stiques del citat docum
ment.
SEG
GON.- COM
MUNICAR a l´interesssada que té a la se
eva dispossició l´expe
edient
admiinistratiu de
d correcció
ó d´errada material
m
de
el Pla de Millora Urban
na de la Co
olònia
Llaud
det, el qua
al podrà ser consultat a les dep
pendències de l´Ajunta
ament en horari
h
d´oficcines, de co
onformitat amb
a
el que estableix l´´art. 35.a) i 37.8 de la Llei 30/199
92, de
26 de novembre
e, de Règim
m jurídic de
e les admin
nstracions públiques
p
i del procediment
admiinistratiu co
omú.
TERCER.- COM
MUNICAR a l´interesssada que le
es actes de
els Plenariss Municipals
s són
públiiques des de
d la seva aprovació
a
i les pot consultar sem
mpre que vu
ulgui a la pà
àgina
web de l´Ajuntament (www.santjo
(
oandelesabadesses.ca
at), a l´ap
partat de Seu
electtrònica.
QUA
ART.- COMUNICAR el present acord
a
a la Sra.
S
Carme
en Danés i Martínez i a la
Com
missió Territo
orial d´Urba
anisme a Girona, a fi i efectes
e
opo
ortuns.
El Srr. Alcalde explica
e
que l’aprovació
ó del presen
nt Text Refò
òs prové de
e l’aprovació del
Pla de
d Millora Urbana
U
de la
a Colònia Lllaudet que va
v tenir llocc el passat 3
30 de novem
mbre.
Expliica que ess tracta d’un error de l’article 19
9 de la normativa urb
banística que fa
referrència a l’ed
dificabilitat neta
n
de la in
ndústria aïlla
ada.
El re
egidor Sr. Sergi Albrich
h fa referènccia al que esmenta
e
l’a
al.legant so
obre el fet de
d no
pode
er consultarr l’expedientt del Pla de
e Millora Urrbana i, per tant, d´ exercir el seu
u dret.
Voldria saber el posicionam
ment de l’aju
untament davant aquest fet.
El Srr. Alcalde explica
e
que precisamen
nt s’ha dese
estimat l’al.legació ja q
que l’expediient a
més d’estar a exxposició al públic i tam
mbé a disposició de less persones m
més directa
ament
afecttades i pe
er suposat, de l’al.leg
gant. Per aquest mo
otiu l’ajunta
ament no entén
e
l’al.le
egació.
u en el sen
ntit de dona
ar suport a tot el
El Srr. Albrich explica que el seu vot serà positiu
que suposa una
a millora pe
er al desen
nvolupamen
nt del secto
or Llaudet. Aprofita l’o
ocasió
e
al Sr.
S Alcalde que
q ha rebu
ut notícies que
q la planta de bioma
assa acaba
arà no
per explicar
ser una
u realitat a la Colònia
a Llaudet i demana
d
que fins que no
n tingui un
na nova proposta
al sa
ac i ben lligat, no doni cap altre noticia
n
al respecte com
m va fer am
mb l’anunci del
d la
plantta de bioma
assa, per evvitar que la gent es faci falses exp
pectatives.
El Srr. Alcalde exxplica qeu aquesta
a
notticia no es va
v donar no
omés a nive
ell municipa
al sinó
que es va fer una
u presenttació pública al Conse
ell Comarca
al ja que es considerav
va un
proje
ecte sòlid. Explica
E
que no es tractta d´ un pro
ojecte aparccat sinó que
e està en es
spera
de la
a futura regu
ulació de les energies renovables per part de
el govern ce
entral i que el dia
que es tornin a recuperar les primess per aques
st tipus d´in
ndústries, probableme
ent el
proje
ecte es pugu
ui tornar a reemprendr
r
re.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.
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3.- APROVACI
A
IÓ DELS COMPTES
S ANUALS
S DE L´AJ
JUNTAMEN
NT I DEL SEU
ORG
GANISME AUTÒNOM
A
CORRESP
PONENT A L´EXERCIC
CI ECONÒM
MIC DE 201
12
Exam
minats per la Comissió
ó Especial de Compte
es d´aquestta Corporacció els Com
mptes
Anua
als correspo
onents a l´exercici de
e 2012, i en
n atenció als informess de l´exped
dient,
dels quals es de
esprèn que es troba co
onforme a dret.
d
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- APR
ROVAR els Comptes Anuals de
e l´Ajuntam
ment de Sa
ant Joan de les
Abad
desses i del seu Organ
nisme Autònom Llar d´´Infants El Molí
M Petit, correspone
ents a
l´exe
ercici 2012, en la forma
a que han estat presen
ntats i renditts.
SEG
GON.- TRAM
METRE cò
òpia de l´exxpedient trramitat a la
a Delegació Territoria
al del
Gove
ern a Girona
a, als efecte
es oportunss.
TERCER.- TRA
AMETRE elss estats i altra docume
entació a qu
uè es refere
eixen els capítols
1r i 2n
2 del Títol VI de l´Ord
dre del Ministeri d´Hise
enda, de da
ata 17 de juliol de 1990
0, per
la qu
ual s´aprovva la Instrucció de Comptabilita
C
at per a l´Administra
ació Local, a la
Sindicatura de Comptes
C
de
e Catalunya
a per a la se
eva fiscalitza
ació.
La re
egidora, Sra
a. Concepció Formatgé
é, intervé explica
e
que hi votaran en contra ja
a que
en ell seu mome
ent ja varen votar en co
ontra dels pressuposto
p
os i de la seva liquidació.
El re
egidor, Sr. Sergi
S
Albrich
h , també explica
e
el vo
ot negatiu del
d seu grup
p municipal en el
mate
eix sentit qu
ue la regidorra.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprova amb 7 vots positius del grup polític municipal
m
de
el PSC i 4 vots
nega
atius, 2 del grup
g
polític municipal de
d CiU i 2 del
d grup políític municipal d´ERC.

4.- SOL.LICITU
S
UD D´APLICACIÓ DE
E COEFICIE
ENTS ALS
S VALORS CADASTR
RALS
DELS
S BÉNS IM
MMOBLES URBANS DE
D CONFO
ORMITAT AMB
A
LA LL
LEI 16/2012
2, DE
27 DE
D DESEMB
BRE.
La Lllei 16/2012, de 27 de desembre,
d
p la qual s'adopten mesures
per
m
trib
butàries dirigides
a la consolidació de les fin
nances públiques i l'im
mpuls de l'acctivitat econ
nòmica, mo
odifica
l'articcle 32 del Text
T
Refós de
d la Llei de
el Cadastre Immobiliarri (TRLCI ). Així, en l'ap
partat
2 s'e
estableix que: " (...) less lleis de prressupostos
s generals podran
p
actu
ualitzar els valors
v
cada
astrals dels immobles urbans d'un
n mateix municipi
m
per aplicació d
de coeficien
nts en
funciió de l'any d'entrada
d
en
n vigor de la
a correspon
nent ponènccia de valorrs del munic
cipi."
Per complir
c
el que
q
s'ha exxposat, s'ha
an realitzat per la Dire
ecció General del Cad
dastre
estud
dis sobre la
a situació dels
d
valors cadastrals
c
en
e els diferrents municcipis, per la
a data
d'aprrovació de les ponències de valors
v
tota
als vigents.. D'aquesta
a manera, s'ha
deterrminant perr a cada municipi
m
la re
elació dels valors cad
dastrals vige
ents amb els
e de
merccat i posteriorment, la referència al
a mercat mitjana
m
per a cada exe
ercici d'apro
ovació
de po
onència.
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Atès que el nosstre municiipi compleixx els requis
sits per sol·licitar l’aplicació d’aquests
coefiicients i que
e segons esstimació rea
alitzada Dirrecció Gene
eral del Cad
dastre, aten
nent a
l’anyy d’aprovació de la ponència s’apliicaria un co
oeficient red
ductor del 0,,80.
És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Sol·licitar per a l’exercici 2014 l’actu
ualització dels
d
valors cadastrals
s dels
immo
obles urban
ns del mun
nicipi per aplicació dels coeficien
nts que dettermini la llei de
presssupostos Generals
G
de l’Estat, d’acord amb l’article 32.2
2 del text reffós de la Llei del
Cada
astre immob
biliari, aprovvat per Reia
al decret Le
egislatiu 1/2004, de 5 d
de març.
SEG
GON.- Comunicar el contingut
c
d presentt acord a la Gerència Regiona
del
al del
Cada
astre de Ca
atalunya.
El Sr. Alcalde explica
e
que
e a raó de la modifica
ació de la llei
l del cadastre es pe
ermet
actua
alitzar els valors cadasstrals aplica
ant coeficien
nts en funció de l’any d
de la revisió
ó. Per
aque
est motiu ess pot sol.licitar una baiixa dels vallors cadastrrals de les finques o bé
b qui
no tingui una re
evisió recen
nt, un incre
ement dels valors cad
dastrals. En
n el cas de Sant
Joan
n de les Abadesses, com
c
que ve
e d’una revisió de l’anyy 2007 la m
modificació de la
Llei ens permett demanar una
u disminu
ució dels va
alors cadasttrals fins a u
un 20%. Pe
er tant
al 20
014, els va
alors seran un 20% més
m
baixos
s, tot i que
e com que estem en fase
d’apllicació dels valors provvinents de la
a revisió i la
a base liquid
dable augm
menta un 10
0%, la
dism
minució és ve
eurà reduïd
da a un 10%
%.
El re
egidor Sr. Se
ergi Albrich, explica qu
ue el seu vo
ot serà favo
orable perqu
uè creuen que
q la
baixa
a del valor cadastral de les finque
es pot tenir un efecte positiu
p
en e
els impostos
s que
se’n deriven co
om per exem
mple, les plusvàlues i impost de
e béns imm
mobles. Rec
corda
que entre final de
d la passa
ada legislatura i principis d’aquessta havien exposat que era
intere
essant que es fes una nova valorració dels va
alors cadasstrals ja que
e els que té
é Sant
Joan
n de les Aba
adesses, es basen en
n una època
a de bonan
nça immobilliària que ara no
és ell cas. Rema
arca que és una bona noticia.
n
El Srr. Alcalde li recorda qu
ue l’ajuntam
ment va inte
entar en una
a ocasió fer una revisió del
cada
astre a la baixa
b
i en aquell
a
mom
ment la Dire
ecció Gene
eral del Cad
dastre no ho
h va
perm
metre perqu
uè va conssiderar que no ens to
ocava i, pe
er tant, en el momentt que
l’ajun
ntament ha
a trobar una via legall per poderr baixar elss valors ca
adastrals, ho
h ha
sol.licitat i espera, com el Sr.
S Albrich ha dit, que la sol.licitud
d sigui apro
ovada i el proper
p
any, tinguem elss valors una
a mica més baixos.
El Sr.
S Albrich comenta que
q
no obsstant aques
sta mesura
a, vol veure
e quin tipu
us de
grava
amen aplica
arà l’ajuntam
ment a l’imp
post de bén
ns immobless l´any 2014, per tal que es
pugu
ui veure reduït l´import d´aquest im
mpost pel co
ontribuent.
La re
egidora Sra
a. Concepciió Formatgé
é explica ta
ambé el seu
u vot positiu
u i comenta
a que
aque
esta possibilitat és una
a bona noticcia encara que
q molt puntual, atès que fins al 2016
es re
egularitza la
a revisió cad
dastral i la baixa dels valors nom
més és per a l’exercici 2014.
2
També espera que
q el tipuss impositiu per
p al 2014 tingui uns resultats
r
be
eneficiosos per
p al
contrribuent.
El Sr. Alcalde explica que
e s’ha de veure
v
com evoluciona
a l’economia global pe
er no
desccartar altres mesures del govern central.
c
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La re
egidora Sra
a. Concepció
ó Formatgé
é comenta que
q els mun
nicipis que tenen la re
evisió
de l’a
any 1986 poden
p
augm
mentar valors fins a un
n 13% i per tant no en
ntén que a Sant
Joan
n només es pugui abaixxa un 20%.
El Srr. Alcalde li explica qu
ue en aquessts ajuntam
ments que la
a regidora ccomenta, de
es de
fa 2 anys, de forma auto
omàtica, se
e´ls ha incrrementat un 10% anu
ual el seu valor
cada
astral. Per aquest
a
motiu anteriorm
ment destac
cava les me
esures del g
govern centtral ja
que aquestes poden
p
fer variar
v
el que ara s’esttà parlant i que l’ajun
ntament ha
agi de
dir moltes vegades
v
el que
q no voldria.
decid
El re
egidor Sr. Sergi
S
Albrich
h considera
a que no es
s poden ferr trampes ja
a que no es
e pot
baixa
ar el valor cadastral
c
un 30 o un 40%
4
i llavors augmenttar el grava
amen perqu
uè els
núme
eros no qua
adren.
El Sr. Alcalde insisteix
i
qu
ue ell apostta per baix
xa de valorss cadastral ja que el valor
cada
astral juga en altres factors com per exe
emple els immobiliaris i el tipu
us de
grava
amen és una eina que té l’ajunta
ament per equilibrar pressuposto
p
os que, perr altra
band
da, és una obligació
o
qu
ue té.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.

5.- APROVAC
A
IÓ DEFINIITIVA ORD
DENANÇA NÚMERO
O 2, REGU
ULADORA DEL
REG
GLAMENT DE CONTR
ROL I TINEN
NÇA D´ANIMALS DOMÈSTICS
Atès l´acord ado
optat pel Pllenari Municipal en sessió celebra
ada en data
a 22 de ma
arç de
2013
3, mitjançan
nt el qual, aprovà provisionalment la modifica
ació de l´ord
denança nú
úmero
2, reg
guladora de
el Reglament de contro
ol i tinença d´animals domèstics.
d
Atès que l´esme
entat exped
dient ha estat exposat al públic mitjançant an
nunci public
cat en
el BO
OP número
o 65, de da
ata 4 d´abriil de 2013, durant un període de
e 30 dies hàbils,
h
have
ent-se prese
entat durantt l´esmentatt període les següents al.legacion
ns:
Al.legaciió presenta
ada pel gru
up polític municipal
m
d´ERC, en d
data de reg
gistre
d´entrada 10 de ma
aig de 2013 i amb número de regisstre 668.
Atès que s´ha seguit
s
la tramitació lega
alment esta
ablerta en els
e articles 1
15 i següents del
egislatiu 2/2004, de 5 de
d març, pe
el qual s´ap
prova el text refós de la Llei
Reial Decret Le
reguladora de les Hisende
es Locals, per
p a l´apro
ovació de la
a modificacció de la pre
esent
ordenança fisca
al.
És pel que es proposa al Plenari
P
Muniicipal l´adop
pció dels se
egüents ACORDS:
PRIM
MER.- DES
SESTIMAR les al.leg
gacions pre
esentades per part d
del grup polític
p
muniicipal d´ERC i, APROVAR DEFIN
NITIVAMEN
NT l´ordena
ança númerro 2, regula
adora
de control i tinença d´animals
del Reglament
R
d
domèstics,
d
en la form
ma que consta a
l´exp
pedient.
SEG
GON.- PUBL
LICAR en el Butlletí Official de la Província
P
el text íntegre
e de l´orden
nança
núme
ero 2 aprovvada definittivament pe
el Plenari Municipal,
M
la
a qual entra
arà en vigor una
vega
ada publicatt el seu textt en l´esmen
ntat butlletí.
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El Sr.
S Alcalde explica que es tracta
a de l’apro
ovació defin
nitiva de la
a modificació de
l’orde
enança i la
a desestimació de l’a
al.legació que
q
en el seu
s
moment va pres
sentar
Esqu
uerra Repub
blicana de Catalunya.
C
El Sr.
S Sergi Albrich
A
creu que és una
u
llàstima
a que no s’hagi conttemplat la seva
al.leg
gació en al seva totaliitat sobreto
ot pel que fa
a als comp
portaments incívics am
mb els
anim
mals. Creu que
q
tampocc era necesssària la re
ebaixa de les sancion
ns sobretot si es
comp
paren amb les poblacio
ons veïnes i, per aques
stes raons, el seu vot sserà negatiu.
El Sr. Alcalde creu que és
é una ord
denança su
uficient i qu
ue regula p
perfectamen
nt les
nece
essitats de l’ajuntamentt per regula
ar la tinença
a d’animals així com elss seus drets
s.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva amb 9 vo
ots positius, 7 del grup
p polític municipal del P
PSC i 2 dell grup
de CiU
C i 2 vots negatius
n
de
el grup polítiic municipal d´ERC.

M
G
GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS
6.- MOCIONS
6.1.- MOCIÓ DE REBU
UIG AL TE
EXT DE L´AVANTP
PROJECTE DE LLEI DE
RAC
CIONALITZA
ACIÓ I SOS
STENIBILIT
TAT DE L´A
ADMINISTR
RACIÓ LOC
CAL.
El 15 de febrer de 201
13 el Minissteri d’Hise
enda i Adm
ministracion
ns Públique
es va
prese
entar l’inforrme de l’A
Avantprojectte de Llei de Raciona
alització i Sostenibilita
at de
l’Adm
ministració Local
L
(ARS
SAL) que modifica la Llei
L 7/1985, de 2 d’abril, regulado
ora de
les bases
b
de rè
ègim Local (LRBRL). Justificant la seva prresentación
n en un suposat
estallvi econòmic.
La Comissió
C
P
Permanent
erns Localss de Catalunya reuniida a
del Consell de Gove
Barccelona, el dilluns 11 de març de 2013 per analitzar
a
el text aprovvat constata
a que
aque
est avantpro
ojecte supo
osa un evaïïment de le
es competè
ències de la
a Generalittat de
Cata
alunya sobre l´organiització terrritorial i el
e règim lo
ocal previsstes a l´Es
statut
d´Au
utonomia de
e Catalunyya (article 160),
1
suposa també una lamina
ació del prrincipi
d´auttonomia loccal que la Cata
C
Europe
ea d´Autono
omia Local, la Constitu
ució Espanyola i
l´Estatut d´Auto
onomia gara
anteixen a tots els en
ns locals de
d base terrritorial i tampoc
respe
ecta les com
mpetènciess que la nosstra capital té reconegu
uda a la Ca
arta Municip
pal de
Barccelona.
Aque
est text pre
esentat amb
b l´objectiu de raciona
alitzar i aco
onseguir un
n suposat estalvi
e
econ
nòmic, conttempla messures que afecten gre
eument l´autonomia local i atem
mpten
contrra l´equilibrri territorial.. L´ARSAL pretén una valoració
ó del cost estàndard dels
serve
eis oferts a la ciutada
ania i els seus nivells de qualitat, sota crite
eris estricta
ament
econ
nomicistes, que pot generar ciutad
dans de primera i de segona,
s
ja que la pres
stació
dels serveis en realitats te
erritorials i poblacionalls diverses sembla evvident que no
n es
pot valorar
v
única
ament des d´una òpticca de cost/servei, i sign
nifica la inte
ervenció dels ens
locals modifican
nt i vulneran
nt l´actual model
m
territo
orial de les nostres
n
com
marques. Aq
quista
proposta desconeix la reallitat del mó
ón local en general i del català, e
en particularr. Cal
recorrdar que less Administra
acions Loca
als suposen
n un 13% de la despessa pública global
g
i reprresenten no
omés el 4,1% del deute
e públic.
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Si la
a voluntat és
é reduir els costos caldria
c
com
mençar per la pròpia a
administrac
ció de
l’Esta
at ja que aq
questa reprresenta el 53%
5
del con
njunt de la despesa pública globa
al i el
65’9%
% del deute
e públic me
entre que les CCAA ten
nen el 33 % (bàsicame
ent despese
es en
matè
èria de salut, educació i serveis socials que són
s el moll de l’estat d
del benesta
ar) i el
15’9 % del deu
ute públic global.
g
És evident
e
que
e aquestes dades refflecteixen que la
reforrma de l’Ad
dministració
ó Local no és la soluc
ció al probllema estrucctural del sector
s
públiic, del dèfficit i del deute púb
blic. L’Adm
ministració de
d l’Estat és la prin
ncipal
respo
onsable de
el deute i en
e canvi no
o ha afronttat cap refo
orma imporrtant de la seva
pesa
ada estructu
ura.
Si un
n problema té el món local i des de fa temp
ps és la ma
anca d’un ffinançamen
nt que
s’ajusti a la realitat de les seves
s
necesssitats i que
e faci possib
ble la presta
ació dels se
erveis
que realitza a la ciutadan
nia. Qualsevvol tipus de reforma de l’administració loc
cal ha
d’ana
ar acompa
anyada d’un
na llei de les hisend
des locals que resolgui la injustícia
econ
nòmica delss darrers tre
enta anys, i s’adeqüi a les necesssitats que tté l’administtració
més propera a la ciutadania. La proposta
p
de
el govern de l’estat a qui realment
perju
udicarà serà
à al conjuntt de la ciuta
adania que veurà afecctat els seuss drets a l’a
accés
als serveis
s
públics locals per
p què difíccilment una corporació
ó supralocall podrà substituir
el co
oneixement de la proble
emàtica mu
unicipal i la sensibilitat
s
d'un ajuntament.
L´AR
RSAL atemp
pta directam
ment contra
a els drets de les com
munitats mu
unicipals a elegir
els seus
s
repressentants i que aquestss compleixin
n el mandat de dirigir i administra
ar els
seuss municipis.. Cal garan
ntir drets so
ocials i tam
mbé regularr prestacion
ns econòmiques
qmb un millor finançamen
f
nt local que
e dignfiquin
n l´exercici de la tasca exemplarr que
realittzen els electes locals.

Mala
auradamentt, i contrària
ament als compromiso
c
os històricss de Goverrns de l'Esttat de
difere
ent signe polític, ens trobem dava
ant d'una proposta de reforma leg
gal que neg
ga els
muniicipis l'auto
onomia po
olítica i suficiència financera irrenunciab
bles per a un
muniicipalisme de qualita
at i democcràtic. El municipi és
é l’estructtura bàsica
a de
l'orga
anització te
erritorial, priimària, prop
pera i indispensable per
p tal de donar serveis als
seuss habitants, tal com defineix el ma
ateix Estatu
ut d’Autonom
mia de Cata
alunya en el
e seu
articlle 84. Els ajuntamentts són l’adm
ministració més prope
era a la ciu
utadania, la
a que
cone
eix més bé la realitat, i on les perrsones acud
deixen en primer
p
lloc i de vegade
es en
últim
m lloc, i la qu
ue més ràp
pidament respon als re
equerimentss de la ciuta
adania amb
b més
eficiè
ència i eficàcia. Els municipis són una peça bàssica pel de
esenvolupa
ament
socio
oeconòmic del país, per la qualitat de vida del ciutada
ans i per la cohesió so
ocial i
territorial, i han estat un motor
m
de la
a transform
mació de Ca
atalunya, gràcies a l’e
esforç
conju
unt de regid
dors i regid
dores, alcald
des i alcald
desses. Els regidors i els alcaldes
s són
veïnss que tenen
n vocació de
d servei a la seva co
omunitat i que
q
són ele
egits directa
ament
pels seus conciutadans, per la se
eva proximitat. La majoria
m
delss electes locals
l
comp
paginen la seva
s
activittat professio
onal amb la
a dedicació als seus ve
eïns sense rebre
comp
pensació econòmica.
e
Els electe
es locals, especialme
ent en el cas dels petits
muniicipis són la garantia
a de la se
eva pervivència i co
ontinuïtat, i peça clau
u pel
funciionament de
e les sevess comunitatss locals. Se
ense la dedicació perm
manent d’aquests
electtes a les se
eves viles i pobles no tindríem ga
arantit l’equilibri territorrial del país
s ni la
seva
a cohesió social
s
i terrritorial. Està
à demostra
at que en el
e nivell loccal és qua
an les
inverrsions són més eficie
ents i rendibles perquè malgrat la crònica insuficiència de
recurrsos, tothom
m si aboca en
e defensar la seva co
omunitat.
La voluntat
v
de treure com
mpetències al món lo
ocal, de tra
aspasar com
mpetències
s dels
ajunttaments a les diputaccions, allunyyant el cen
ntre de deccisió política
a i execució del
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serve
ei del ciuta
adà, o de fer
f dependrre els interrventors de
e l´administtració centrral de
l´esta
at, expresssa els objecctius de re
ecentralitzac
ció, control i limitació de l´auton
nomia
local que vol executar el Govern de l´E
Estat.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.‐ Reb
butjar l'Ava
antprojecte de llei de
e Racionallització i S
Sostenibilita
at de
l'Adm
ministració Local
L
(ARSA
AL) amb elss continguts
s de propossta actual.
GON.‐ Maniifestar que aquesta iniciativa le
egislativa no
n es tractta d'una simple
SEG
actua
alització de
el nivell co
ompetencial municipal,, sinó que es tracta d'una autè
èntica
involució del rè
ègim local,, que tindrrà conseqü
üències soccials en fo
orma de majors
m
desig
gualtats, i un deteriorament i tanccament de serveis
s
que afectarà als nostres veïns i
veïne
es.
e
ns locals de les no
ostres
ent govern
TERCER.‐ Els Ajuntaments som essencialm
unitats, no només gesstors tecnocràtics, i pe
er això exig
gim respeccte institucio
onal i
comu
capa
acitat per prrioritzar polítiques i serveis. Quals
sevol reform
ma de l'Adm
ministració Local
s'ha de fer amb un consenss ampli, lleialtat instituc
cional i sense estigmattitzacions fà
àcils.
ART.‐ Desprrès de trenta quatre an
nys d'Ajunta
aments dem
mocràtics, affirmem que ja és
QUA
hora de promou
ure una refforma de l'A
Administrac
ció local en l'àmbit com
mpetencial, però
bé d'un marrc de finanççament justt i suficient, i fer‐ho am
mb rigor, co
oneixement de la
tamb
comp
plexa i diversa realitat municipal i amb visió de
d futur.
QUÈ.‐ Exig
gim al Govvern central que resp
pecti la com
mpetència exclusiva de
d la
CINQ
Gene
eralitat de Catalunya sobre l'orga
anització te
erritorial i el
e règim loccal, aprovad
da en
l'Esta
atut d'Auton
nomia, i exp
plícitament la
l no invasió competen
ncial recentralitzadora.
SISÈ
È.- Que aqu
uesta moció, un cop sigui aprov
vada, sigui notificada a
al Parlament de
Cata
alunya, la Generalitat
G
nya, l´Assoc
ciació de Municipis
M
i la Federac
ció de
de Catalun
Muniicipis de Ca
atalunya.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.

6.2.- MOCIÓ SOBRE
S
EL
L DEUTE DE LA GENERALIT
G
TAT DE C
CATALUNY
YA
FINA
ANÇAMENT
T LOCAL

I

Si bé
é som plenament consscients que
e l’actual sittuació econ
nòmica crítica i excepc
cional
està afectant a totes les administracio
a
ons, a ning
gú se li escapa que aq
questa afec
cta de
mane
era especia
al al món loccal.
Els Governs de l’Estat i de la Generalitat de Ca
atalunya estan disminuint
progressivamen
nt els recurssos compro
omesos cap
p als ajunta
aments i aq
questa últim
ma no
resoll el deute pe
endent amb
b el municip
palisme.
Una minva d’ingressos a la que cal afegir, enttre d’altres, la caiguda
a dels ingre
essos
propis; el desce
ens generallitzat de l’acctivitat econ
nòmica; less retallades en subvencions
com en l’àmbit educatiu
e
ca
atalà; els au
ugments de la tarifa de
e l’aigua perr part de l’A
ATLL i
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de l’IIVA per parrt del Govern de l’Esta
at, i que han
n comporta
at nous sacrrificis econò
òmics
per a les arquess municipalss.
En l’àmbit econ
nòmic els ajjuntaments catalans patim
p
una situació
s
fina
ancera límit. Una
situa
ació, agreuja
ada amb el deute que la Generalitat de Cata
alunya té am
mb el món local.
Exigiim a la Ge
eneralitat qu
ue resolgui aquest de
eute penden
nt amb els ens locals que,
calcu
ulem pot se
er d’uns 1.0
000 milionss d’euros. Sabem
S
que
e hi ha deute no recon
negut
perquè no comp
puti com a dèficit.
d
Dem
manem al Govern
G
catallà que apro
ofiti el nou Pla
P de
eïdors anunciat pel Ministre
M
Montoro, que prioritza els ajuntame
ents a l’horra de
prove
cobra
ar els dine
ers penden
nts de les autonomie
es, i que pagui imm
mediatamen
nt als
ajunttaments cattalans.
En aquest
a
senttit la present moció in
nsisteix en la necessittat de reda
actar de ma
anera
urgent la nova Llei d’Hisen
ndes Localss, la qual, s’hauria de
e tramitar ju
untament am
mb la
nova
a Llei de Governs
G
Lo
ocals de Catalunya, tenint
t
com a eix recttor el mode
el de
finan
nçament loccal que fixen
n els princip
pis estatutarris.
Dem
manem, en definitiva, que d’una vegada, es resolg
gui el greu problema de
finan
nçament de
el món loca
al. Necessite
em un finan
nçament just i suficien
nt que gara
anteixi
la qu
ualitat de prrestació dels serveis públics.
p
Volem un nou
u i millor fin
nançament local,
fonam
mentat en el nostre marc instittucional que permeti atendre le
es competè
ències
transsferides.
Inste
em a la Gen
neralitat a ga
arantir el fin
nançament dels serveiss públics co
onveniats amb el
món local, així com
c
els seus comprom
misos econ
nòmics mitja
ançant la Llei de Barris
s i en
favorr dels serve
eis socials, pactant com es manté la cohesió social i n
no deixant sense
s
assisstència ning
gú. Volem un model de
d finançam
ment local consensuat
c
t, que gara
anteixi
l’auto
onomia políítica local i unes
u
compe
etències i re
ecursos eco
onòmics cla
arament deffinits.
Exigiim un finançament adequat i suficient
s
pel desenvolu
upament de les políttiques
públiiques i presstació dels serveis
s
que els ajuntam
ments donem
m.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Demanar a la Generalitat
G
d Cataluny
de
ya a fer púb
blic, en el te
ermini d’un mes,
el de
eute que té reconegut a favor de l’’Ajuntament de Sant Jo
oan de les A
Abadesses, així
com tots aquells derivats d’acords i convenis signats entre la Generalitat i aq
quest
Ajunttament enccara que no constin com
m a deute reconegut.
SEG
GON.- Envia
ar en el term
mini d’un me
es a l’ajunta
ament de Sant Joan de
e les Abade
esses
un ce
ertificat que
e acrediti el deute glob
bal amb aqu
uesta institu
ució, per tall que consti com
a deu
ute reconeg
gut, i a sign
nar els convvenis pende
ents amb aq
quest Ajunttament per tal
t de
forma
alitzar aque
est deute.
TERCER.- A liq
quidar a l’a
ajuntament de Sant Joan
J
de less Abadesse
es, el total dels
deute
es reconeguts i no reconeguts en el termini màxim
m
de trres mesos.
QUA
ART.- A liquidar les dotacions
d
c
compromes
ses a la Lllei de Barrris dels pa
assats
exerccicis, tenintt en comptte que els ajuntamen
nts ja han avançat
a
la part que els
e hi
perto
oca.
CINQ
QUÈ.- A red
dactar de manera
m
urge
ent una Llei de Hisend
des locals de Catalunya
a que
dese
envolupi el capítol 3 del Títol VI de l’Estatut d’Autonom
mia de Catalunya. Aquesta
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Llei ha de tenirr com a eix
e rector, un
u model de
d finançam
ment incon
ndicionat se
egons
preve
euen els prrincipis esta
atutaris, i s´´haurà de trramitar al mateix
m
temp
ps que la Llei de
Gove
erns Locals.
SISÈ
È.- A fer púb
blic i a liquid
dar la part corresponde
c
ent als ajuntaments de
e l’impost tu
urístic
que s’està cobrant des de fa diverssos mesos mitjançant l’urgent de
esenvolupa
ament
regla
amentari qu
ue ho conte
empli, crean
nt el fons que
q
aglutinaria la reca
aptació del 30%
d’aqu
uest impostt tal com marca
m
l’article 116.2 de
e la Llei 5/2
2012 de 20 de març, sobre
s
mesu
ures fiscals, financeress i administtratives i de
e creació de
e l’impost so
obre les esttades
en esstablimentss turístics.
SETÈ
È.- A comp
plir els term
minis acordats amb le
es Diputacio
ons en el P
Pla extraord
dinari
d’asssistència fin
nancera loccal, que va consistir en
e un prèstec a la Ge
eneralitat de
e 211
milions d‘euros, i que insta
ava al Govern a retorna
ar aquest prrestec aban
ns de finalitz
zar el
2012
2.
VUIT
TÈ.- A fer públic
p
el llisttat d’inversiions aprova
ades, presssupostades i no executtades
amb l’ajuntame
ent de Sa
ant Joan de les Abadesses i consigna
ar una do
otació
extra
aordinària als
a propers pressuposttos que pos
ssibilitin aca
abar les ob
bres i presta
ar els
serve
eis ja iniciatts.
NOV
VÈ.- Deman
nem al Govvern català que
q aprofiti el nou Pla de proveïd
dors anuncia
at pel
Minisstre Montorro, que prioritza els aju
untaments a l’hora de cobrar els diners pend
dents
de le
es autonomiies, i que pa
agui immed
ditament als
s ajuntamen
nts catalanss.
DESÈ.- Comun
nicar aquesst acord al President de la Gene
eralitat de Catalunya, a la
presiidenta del Parlament de Catalunya; als grrups parlam
mentaris de
el Parlamen
nt de
Cata
alunya; i als presidentss de l’Assocciació Catala
ana de Mun
nicipis, i de la Federac
ció de
Muniicipis de Ca
atalunya.

Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.

6.3.- MOCIÓ EN
E DEFENS
SA DEL MODEL ACT
TUAL D´IM
MMERSIÓ L
LINGÜÍSTIC
CA A
L´ES
SCOLA
ant la interlo
ocutòria dell Tribunal Superior
S
de Justícia de Catalunya (TSJC) dell 6 de
Dava
marçç i feta pública dimecre
es 10 d’abrril, derivada
a de la senttència del T
Tribunal Su
uprem
del 22
2 de desembre de 20
010, i que obliga
o
a que tots els alumnes
a
d’u
una classe rebin
l’ensenyament en castellà
à (augmentt de les ho
ores) si nom
més un d’e
ells ho dem
mana,
volem
m posar de manifest la
a nostra deffensa d’un model
m
d’èxitt que funcio
ona.
Totess les prove
es que tenim demostrren que les
s capacitatss lingüístiques dels nens
n
i
nene
es de Catalu
unya són perfectamen
nt equiparab
bles tant en català com
m en castellà. En
consseqüència, defensem
d
p
plenament
e nostre mo
el
odel d’escolla catalana,, el nostre model
m
d’imm
mersió lingüística, que
e garanteixxen la conv
vivència i la igualtat d’oportunitats a
l’escola. El mod
del actual no
n només ha
h demostrrat el seu èxit
è sinó qu
ue garanteix
x que
som una única comunitat
c
p
parlant
i no dues.
d
D’altra banda, re
ebutgem fe
ermament la
a politització
ó que consttantment ess fa de la lle
engua
i d’un
n problema
a que no éss real ni relllevant a la societat ca
atalana. Utiilitzarem totts els
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instru
uments dissponibles i donarem suport a les accionss jurídiques pertinentts en
defen
nsa del nosstre actual model d’immersió ling
güística a l’e
escola cata
alana. I ho farem
f
perquè creiem que
q és una fal·làcia afiirmar que no
n es tracta de canviarr el sistema, sinó
de complir
al (que el castellà ta
c
un dret reconegut pel Constitucion
C
ambé ha de
e ser
lleng
gua vehicula
ar a Catalun
nya), quan en
e realitat s'està
s
obliga
ant a introdu
uir més hore
es de
caste
ellà perquè considera que tres no
o són suficie
ents. El qu
ue és pitjor, però, d’aquesta
sentè
ència, és que obre la porta a esquerdar la convivència
a a les esccoles, deixa
ant en
manss de les fam
mílies el fet de valorar si
s considere
en que es fa
an prou horres de caste
ellà.
Finallment, manifestem que
e l’escola ca
atalana té un
u model ed
ducatiu consolidat, bas
sat en
la no
o separació dels infantts i joves pe
er raó de lle
engua, que fa possible
e el coneixe
ement
de le
es dues llen
ngües oficia
als per part de l’alumna
at en acaba
ar l’ensenya
ament oblig
gatori,
tot afavorint la cohesió
c
soccial i la igua
altat d’oporrtunitats. L’a
actual mode
el d’escola és el
ota la socie
etat, especia
alment de la comunita
at educativa
a, que
resulltat dels esfforços de to
amb un consen
ns absolut entorn del model ling
güístic, i am
mb la impliicació de pares,
p
mare
ha treballat diàriam
es i del professorat,
p
ment per te
enir una e
escola cata
alana,
demo
ocràtica i de
d qualitat. La immerssió lingüístic
ca i la consideració d
del català com
c
a
lleng
gua vehicula
ar han dona
at força i sollidesa a aqu
uest model,, el qual ha estat objec
cte de
recon
neixement per part de
e diverses in
nstitucions internacion
nals, i és un
n referent com
c
a
mode
el pedagòg
gic eficient en el Marcc Europeu de les Llen
ngües. Aixíí doncs, de
es del
nostrre ajuntament treballa
arem perqu
uè el front contra aquesta sentè
ència del TSJC
T
s’esttengui a tot Catalunya.

És pel que es proposa al Plenari
P
muniicipal l’adop
pció dels se
egüents ACO
ORDS:
PRIM
MER.- Reco
olzar el recu
urs a la sen
ntència del TSJC perq
què conside
erem que l’a
actual
mode
el d’immerrsió lingüística a l’esscola ha demostrat el
e seu èxitt i garante
eix la
convvivència i la igualtat d’o
oportunitats a l’escola.
SEG
GON.- Defen
nsar la neccessitat d’im
mpulsar un gran acord
d a Catalun
nya amb totts els
repre
esentants d’entitats, ag
gents educa
atius i partits
s polítics co
ontra aquessta sentència.
TERCER.- Se
eguir impu
ulsant el model d’immersió lingüística
Peda
agògicamen
nt sostenible
e, jurídicam
ment viable i socialmentt acceptat.

a

Catalunya:

ART.-Declara
ar que l’a
actual mod
del d’imme
ersió lingüíística ha portat resultats
QUA
netam
ment positiu
us per l’edu
ucació del nostre
n
país, donant llocc a un sistem
ma educatiu
u que
en ca
ap cas igno
ora el coneixxement del castellà.
CINQ
QUÈ.- Dona
ar el nostre total suportt al Govern català per utilitzar totss els instrum
ments
dispo
onibles i pe
er dur a terrme les acccions jurídiq
ques pertine
ents en deffensa del nostre
n
actua
al model d’immersió lin
ngüística a l’escola
l
catalana.
SISÈ
È.-Comunica
ar aquest acord
a
al Pre
esident del Govern d’E
Espanya, all President de la
Gene
eralitat de Catalunya,, a la pressidenta del Parlamentt de Catalu
unya; als grups
g
parla
amentaris del Parlament de Catallunya; a la Conselleria
a d’Ensenya
ament; als grups
g
parla
amentaris del
d Congréss dels Diputats i del Senat;
S
i als presidentss de l’Assoc
ciació
Cata
alana de Mu
unicipis, i de
e la Federacció de Municipis de Ca
atalunya.

Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta s´aprovva per unan
nimitat.
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6.4.- MOCIÓ SO
OBRE LA SOBIRANIA
S
A FISCAL DE
D CATALU
UNYA
En aquest
a
puntt es comen
nta que es fa la propo
osta d´aprovvar dues m
mocions sob
bre la
sobirrania fiscal de Catalun
nya diferen
nts. A tal efecte
e
la se
ecretària de
e la Corporació,
proce
edeix a lleg
gir la primera
a de les due
es proposte
es.

6.4.1.- MOCIÓ
M
SOB
BRE LA SO
OBIRANIA FISCAL
F
DE
E CATALUN
NYA
Dia a dia, Cata
alunya es veu
v
més castigada perr una asfixiia financera
a derivada de la
politització de le
es decisionss econòmiq
ques preses
s pel govern
n de Madrid
d ja sigui pe
el que
l inversions com a la
a gestió ordinària.
fa a les
El go
overn de la Generalitat de Catalu
unya i els ajjuntaments catalans hem de conttinuar
dona
ant servei als
a nostres ciutadans, però les limitacions que
q
se’ns im
mposen pe
er Llei
supo
osen un greu
g
obsta
acle per la seva execució i també per al no
ormal
dese
envolupame
ent de l’auto
onomia que ens ha estat conferida
a. Tant els m
municipis co
om el
nostrre govern, som
s
un dells motors del país i de
e nosaltres depèn el fu
utur dels no
ostres
poble
es i ciutats.
El greu espoli ens priva d’aixecar el
e cap en aquesta grreu crisi ecconòmica global
g
iimpe
edeix que Catalunya
C
tingui molte
es més possibilitats de
d tirar end
davant ja que el
cone
eixement, la industria
a, la tecno
ologia i la internacio
onalització de les no
ostres
emprreses són garantia
g
per assegurarr el camí qu
ue ens ha de
d treure d
d’aquest pou
u des
del qual
q
encara no es veu la
l llum.
L’Asssociació de
e Municipiss per la Ind
dependència, a la passada Asse
emblea Ge
eneral
celeb
brada a Vila
anova i la Geltrú,
G
va aprovar
a
una
a moció on es mostravva el comprromís
amb la Declaració de Sob
birania del Parlament
P
català
c
però també on es demana
ava el
ple suport
s
a l’’exercici de
e la sobira
ania fiscal per part de
d totes els membre
es de
l’Asssociació.

Per tot
t el que s´´acaba d´exxposar, és pel
p que es proposa
p
al Plenari Mun
nicipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
A
PRIM
MER.- Manifestar la vo
oluntat del municipi
m
de Sant Joan de les Abadesses d’ex
xercir
la se
eva sobirania fiscal.
El Srr. Alcalde explica
e
que té la volunttat d’ingress
sar els impo
ostos a l’Ag
gència Tribu
utària
Cata
alana i ja han iniciat converses
c
p tal que
per
e així sigui i estan a ll’espera qu
ue els
garanteixin que com a Agència Tribu
utària de complir
c
amb
b els termin
nis que marrca la
llei. Els
E ingresso
os es faran quan es tin
nguin garan
nties que no
o s’ocasiona
a cap perjudici a
l’ajun
ntament i la població de Sant Joan
n de les Abadesses.
El re
egidor Sr. Sergi Albrich
h, tot i que no
n son auto
ors de la mo
oció sí que són peticio
onaris
d’ella
a , creuen que
q l’Ajunta
ament de Sant
S
Joan de
d les Abad
desses ha d
d’exercir la seva
sobirrania fiscal bàsicamen
nt per muscular una Agència
A
Tributària Ca
atalana que
e s’ha
d’enttendre com
m a estrucctura d’estatt sigui capa
aç de recap
ptar el màxxim. Tot i qu
ue és
una acció simb
bòlica és una
u
mostra
a de deslle
eialtat del govern
g
esp
panyol cap a la
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Gene
eralitat de Catalunya
C
i ajuntamen
nts. Creu que la volun
ntat és bona
a però millo
or els
fets.
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.

6.4.2.- MOCIÓ
M
SOB
BRE LA SO
OBIRANIA FISCAL
F
DE
E CATALUN
NYA
En el
e plenari de
e l’ajuntame
ent de Santt Joan de le
es Abadesses va aprovvar, el dia 30
3 de
marçç de 2012, a instància del grup mu
unicipal d’E
Esquerra Re
epublicana d
de Cataluny
ya de
Santt Joan de le
es Abadesse
es, la moció
ó de suportt al movime
ent “Diem Prou”, que aposta
per pagar
p
els im
mpostos a l’A
Agència Triibutària Cattalana, i no pas a la Hisenda Tribu
utària
Espa
anyola.
En la
a seva disp
posició seg
gona es va resoldre que l’Ajuntament de Sant Joan de
d les
Abad
desses iniciaria les acccions pertin
nents per tal
t d’explora
ar la possib
bilitat de liq
quidar
els seus impostos, de form
ma legal, a l’A
Agència Triibutària Cattalana.
Des de fa un an
ny empresa
aris i municipis estan presentant i liquidant els seus impostos
a Catalunya.
C
Tant l’Agè
ència Tribu
utària de Catalunya com l’Agè
ència Tribu
utària
d’Esp
panya han
n reconegu
ut la lega
alitat de la
a seva accció amb diferents actes
admiinistratius que certifiq
quen el compliment de les obligacions tributaries dels
contrribuents que
e han escolllit aquesta opció de pa
agament.
Els Ajuntament
A
ts catalans,, com a institucions més
m
properres i repressentatives de la
ciuta
adania, i tottalment com
mpromesos amb les dificultats so
ocials que ccomporta l’e
espoli
fiscal, podem i hem de co
ontribuir a l’objectiu
l
de
e posar fi a l’espoli ffiscal que pateix
p
Cata
alunya, exerrcint la sobirania fiscall i ingressant a l’Agència Tributàrria de Catalunya
els impostos que fins a dia d’avui ingressàve
em a l’Agè
ència Tributtària espan
nyola.
Aque
est és una
a acte com
mpletament legal, com
m ha queda
at demostrrat a partir dels
Ajunttaments que ja exerce
eixen la Sob
birania Fisca
al i té la cob
bertura d’en
ntitats munic
cipals
com l’Assemble
ea de Municcipis per la Independència, a la qual
q
el nostrre Ajuntame
ent hi
està adherit i qu
ue el passa
at 15 de feb
brer de 2.01
13, reunida
a en assemblea, va ap
provar
per unanimitat
u
“que tots els
e municip
pis a adherits comenccin a exerccit tot segu
uit, la
Sobirania Fisca
al per la qu
ual passin a ingressarr els imposstos dels seus treballa
adors
(IRPF) i IVA a l’Agència Tributària
T
Ca
atalana, en
n lloc de ferr-ho a l’Agè
ència espan
nyola.
Això ho podran fer per dessignació de
el Ple o per voluntat de
els seus Ba
atlles i equip
ps de
Gove
ern”.
Des del Grup Municipal
M
d’E
Esquerra Re
epublicana de Catalun
nya de l’Ajun
ntament de
e Sant
Joan
n de les Aba
adesses, da
avant la dem
mostrada legalitat en poder liquida
ar els impos
stos a
l’Agè
ència Tributtària Catala
ana, creiem que ha arrribat el mom
ment de de
eixar de deiixar a
band
da les bone
es intencion
ns i actuar de forma ferma i con
ntundent re
ealitzant ac
ccions
conccretes, per tot
t això es proposa al Ple Municipal l’adopciió dels següents ACORDS:
Primer.- Que l’a
ajuntament de
d Sant Joa
an de les Abadesses
A
e
exerceixi
la Sobirania Fiscal
F
i ingrressi els pa
agaments qu
ue hagi d’efectuar, a partir
p
del dia
a de l’aprovvació del present
acord
d, correspo
onents a l’Impost sobrre la Renda
a de les Persones Fíísiques (IRP
PF), i
tamb
bé en cas d’haver-n’hi
d
, els corressponents a l’Impost so
obre el Valo
or Afegit (IV
VA), a
l’Agè
ència Tributtària de Ca
atalunya, en
e comptes
s d’efectuarr-los a l’Ag
gència Tribu
utària
espa
anyola.
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Sego
on.- Adreça
ar a aquells ciutadans o empreses
s de Sant Joan
J
de les Abadesses
s que
vulgu
uin acollir-sse a aquessta pràctica a les plattaformes, entitats
e
o associacions
s que
donin
n assessora
ament en aq
quest tema.
Quarrt.- Que l’A
Alcalde, co
om a repre
esentant de
e l’ajuntament de Sa
ant Joan de
e les
Abad
desses, tram
meti aquestta proposta a l’Associa
ació de Mun
nicipis per la
a Independència
per tal
t de consensuar un
n calendarii d’actuació
ó conjunta que aglutini el màxim
m de
muniicipis adherrits a l’AMI.
Cinquè.- Notificcar el prese
ent acord a la Consellleria d’Econ
nomia de la
a Generalittat de
Cata
alunya, a l’A
Associació de
d Municipiss per la Inde
ependència
a, a la Platafforma Catalunya
“Diem
m Prou” i a l’Agència Tributària
T
de
e Catalunya
a.
El Srr. Alcalde, explica
e
que
e el seu vot serà negattiu ja que ta
al i com ha explicat, ell seu
grup té la volun
ntat d’ingressar el imp
postos a l’a
agència trib
butària catalana però quan
q
aque
esta ens exp
pliqui el cam
mí a seguir i ens doni garanties
g
qu
ue no es cre
ea cap perjudici
pel nostre
n
muniicipi. Insiste
eix en que la voluntat hi és i que
e no necesssiten cap moció
m
que obligui
o
i dig
gui el que s’’ha de fer i, per tant, no
n necessite
em tenir ap
provada aqu
uesta
mociió perquè l’ajuntamen
nt exerceixii el dret que té per ingressar els imposto
os a
l’Agè
ència Tributaria Catalan
na.
El Sr. Sergi Albrich consiidera que el
e fet d’aprrovar o no la moció suposa ten
nir la
volun
ntat o no d’exercir-la. Considera
C
q ja hi ha
que
a els mecan
nismes suficcients per a dur
a terme l’ingrè
ès dels imp
postos a l’agència triibutària cattalana i qu
ue hi ha molts
m
ajunttaments que ja ho han
n fet i no els
e han sancionat i que
e, hi ha mo
olts juristes que
avale
en les accions i que per
p tant, no
o és cap il.legalitat fe
er-ho. Creu que nomé
és es
tracta
a de volunta
at o no de fer-ho.
f
La re
egidora Sra
a. Concepció Formatge
e diu que finalment reccolzaran la moció tot i que
hi ha
a l’informe desfavorable
d
e de secretaria i que saben les diferents inte
erpretacions
s que
hi ha
a sobre una
a mateixa llei.
l
Propossa una cons
sulta ja que
e el fet de fer-ho pot tenir
repercussions per
p al ciutad
dà. Aquesta consulta s’’ha fet en poblacions p
properes.
El Srr. Alcalde in
nsisteix en que no es veuen cond
dicionats a res i que n
només es trracta
de no
o votar a favor d’una moció.
m
El Srr. Albrich co
onsidera que el Sr. Alca
alde està tirrant pilotes fora.
El Srr. Alcalde diu que la moció té l’info
orme desfa
avorable de Secretaria--intervenció
ó i no
acosstumen a adoptar
a
aco
ord amb infformes neg
gatius, a la
a qual cosa
a el Sr. Alb
brich
conssidera que és
é normal que hi hagi l’’informe desfavorable.
Sotm
mesa la pro
oposta d´accord a con
nsideració dels
d
memb
bres del Plenari Municipal,
aque
esta no s´ap
prova ja que
e obté 4 vo
ots positius, 2 del grup polític mun
nicipal de CiU
C i2
del grup
g
polític municipal
m
d´ERC i, 7 vots
v
negatiu
us del grup polític municipal del PS
SC.

D
COMPTE DEL
LS ACORDS
S ADOPTA
ATS PER LA
A JGL
7.- DONAR
El Plenari Municcipal es dón
na per assebentat dels acords ado
optats per la
a JGL.
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8.- DONAR
D
COMPTES DE
ELS DECRE
ETS D´ALC
CALDIA.
El Pllenari Municipal es dóna per assabentat dells Decrets d´Alcaldia
d
ccompresos entre
el nú
úmero 18 al 46 de 2013
3, ambdós inclosos.
i

RT DE PAR
RAULA.
9.- TORN OBER
egidora Sra
a. Concepcció Formatg
gé demana com està el tema de
e les obres
s del
La re
CAP.
e
que en una visita de fa po
ocs dies am
mb el Directtor Territoria
al de
El Srr. Alcalde explica
Salutt de Girona
a, Sr. Trias, aquest li va
a confirmarr que les ob
bres es reiniciarien en pocs
dies i que amb un parell de
e mesos less obres esta
arien acaba
ades.
El re
egidor Sr. Sergi Albrrich deman
na els term
mini d’acab
bament de
e les obres
s de
Ribamala.
El Srr. Alcalde explica
e
que donat que
e el forat es
s trobava al
a terme mu
unicipal de Sant
Joan
n de les Abadesses
A
, l’ajuntam
ment està contínuame
ent en contacte amb la
Dem
marcació de Carreteress. D’aquesta
a manera s’ha
s
aconse
eguit que le
es obres s’h
hagin
pogu
ut fer amb màquines més petitess per tal de no tanca
ar la carrete
era encara que
hagin
n durat méss temps. Pe
el que fa a la program
mació de less obres, com
menta que està
previist que s´accabin a fina
als del mes de juny, màxim
m
la primera setma
ana del me
es de
juliol, tal i com ens
e han fet arribar des de la dema
arcació de carreteres.
c
El Srr. Albrich tra
asllada una
a queixa que els han fe
et arribar del retard de
e la neteja de
d la
brutícia dels aniimals de la Fira de San
nt Isidre a l’aparcamen
nt de Can Crehuet.
El Sr.
S Alcalde no tenia coneixemen
c
nt d’aquest fet ja qu
ue els Pabo
ordes tenie
en el
comp
promís de netejar,
n
tot i que la brig
gada també
é va sortir a netejar i p
possiblemen
nt va
ser un
u malentèss.
No havent-hi
h
m
més
assump
ptes a tracttar, l’Alcald
dia dóna pe
er acabada la sessió a les
21:00
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

Ramon Roqué
R
i Riu
L’Alcalde
e
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