AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 26 DE
JULIOL DE 2013.
Identificació de la sessió:
Legislatura: 2011-2015
Sessió número: 6
Caràcter: ordinària
Dia: 26/07/2013
Lloc: Sala de Plens
Hora: 21:00:00
Llista d'Assitents
SR. RAMON ROQUÉ I RIU, PRESIDENT
SRA. MONTSERRAT TALLANT I DESCAMPS, VOCAL
SRA. ANNA RUANO I ROMERO , VOCAL
SR. JORDI CAPARRÓS I MARCÉ, VOCAL
SRA. SILVIA CARREIRA I LLENDERROZAS, VOCAL
SRA. MAGDA MANZANAL I SAURET, VOCAL
SR. ENRIC PALAU I HOMS, VOCAL
SR. EUSEBI PUIGDEMUNT I PUIG, VOCAL
SRA. CONCEPCIÓ FORMATGÉ I MARCER, VOCAL
SR. SERGI ALBRICH I VIÑAS, VOCAL
SRA. Mª LLUÏSA PÈREZ CASTRO, VOCAL
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.

S’obre la sessió per la Presidència a les 21:00 hores i comprovada per la Secretària la
existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera
convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 31 DE MAIG DE
2013
2.- APROVACIÓ TEXT REFÓS PLA ESPECIAL SANT ANTONI
3.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLANEJAMENT 1/2013 RELATIVA A LA
CREACIÓ D´UN EQUIPAMENT PÚBLIC A L´ANTIGA ESTACIÓ DE TORALLES
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 3/2013,
DEL QUADRE D´INVERSIONS EXERCICI 2013
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 4/2013,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT
6.- APROVACIÓ ADDENDA CONVENI FORMALITZAT EN DATA 26/03/2009 ENTRE
EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES,
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L´INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES, PER LA VENDA D´UN SOLAR DE 276 M2 SITUAT EN LA UNITAT
D´ACTUACIÓ ESPONA-MARAGALL-RAMON D´URG, PROPIETAT DE L´INCASOL
7.- APROVACIÓ APORTACIÓ
DESENVOLUPAMENT

A

REALITZAR

AL

CONSORCI

RIPOLLÈS

8.- APROVACIÓ DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA COMUNICACIÓ
LOCAL PÚBLICA
9.- APROVACIÓ DEL CONVENI I ELS ESTATUTS RELATIUS A L´AGRUPAMENT
EUROPEU DE COOPERACIÓ TERRITORIAL (AECT) “ PAÍS D´ART I D´HISTÒRIA
TRANSFRONTERER LES VALLS CATALANES DEL TEC I DEL TER “
10.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:
10.1.- MOCIÓ PER A DEMANAR LA CONTINUÏTAT DEL FINANÇAMENT DE
LA LLEI DE PROMOCIÓ DE L´AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES
PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA
10.2.- MOCIÓ D´ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
10.3.- MOCIÓ PER TAL QUE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES PENJI LA SENYERA ESTELADA AL BALCÓ DE
L´AJUNTAMENT DURANT EL PROPER 11 DE SETEMBRE EN EL MARC DE
LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
11.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL
12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA
13.- TORN OBERT DE PARAULA

1.- APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 31 DE MAIG DE
2013
Sotmesa l´acta de la sessió anterior a consideració dels membres del Plenari
Municipal, aquesta s´aprova per unanimitat.

2.- APROVACIÓ TEXT REFÓS PLA ESPECIAL SANT ANTONI
Atès l´acord adoptat pel Plenari Municipal en sessió celebrada en data 30 de
novembre de 2012, mitjançant el qual va aprovar provisionalment el Pla Especial de
Sant Antoni, redactat per l´arquitecte, Sr. Ramon Fortet i Bru i, va trametre aquest Pla
a la Comissió Territorial d´Urbanisme da Girona, per a la seva aprovació definitiva.
Atesa la proposta de la Comissió Territorial d´Urbanisme de data 14 de febrer de 2013,
mitjançant la qual aprova suspendre l´aprovació definitiva del Pla Especial de Sant
Antoni fins que mitjançant un text refós s´incorporin les prescripcions derivades de
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l´informe del Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Acció Rural i
es sol.licitin els informes i s´incorporin, si s´escau, les seves prescripcions a: Institut
Geològic de Catalunya, Agència Catalana de l´Aigua, Direcció General de Turisme i
Direcció General de Prevenció i Extinció d´Incendis i Salvaments i de l´òrgan
competent en matèria de paisatge.
Vist l´informe emès pel redactor del Pla Especial de Sant Antoni.
Vist el text refós del Pla Especial de Sant Antoni redactat a tal efecte per l´arquitecte,
Sr. Ramon Fortet i Bru, i que consta a l´expedient.
Atès el que estableixen els articles 67 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, amb les modificacions
introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer ( TRLLU).

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el Text refós del Pla Especial de Sant Antoni redactat per
l´arquitecte, Sr. Ramon Fortet i Bru, en els termes que consta a l´expedient.
SEGON.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Territorial d´Urbanisme a
Girona, per tal que si s´escau, procedeixi a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- Fer públic el present acord per mitjans telemàtics, de conformitat amb el
que estableix l´article 8.5.c) del TRLLU.
El Sr. alcalde explica que l’aprovació del Text Refòs suposa incloure la totalitat dels
informes que la Comissió Territorial d’Urbanisme va requerir i que inicialment no
estaven inclosos al text. Comenta que, en conjunt, tots els informes aporten poca cosa
al Pla Especial de Sant Antoni ja que tots són favorables encara que algun fa alguns
matisos que ja han estat incorporats.
La regidora, Sra. Concepció Formatge, explica que ja des d’un inici han donat suport al
projecte, ja que la reobertura de Sant Antoni per al grup de Convergència i Unió ha
esta sempre un tema important, tal i com ja havien previst en el seu programa
electoral. Esperen que el projecte, que es preveu conjuntament amb la Fundació MAP,
no tingui problemes de finançament i es pugui tirar endavant.
El Sr. Alcalde explica que avui per avui hi ha problemes de finançament tot i que de
mica en mica es van resolent i, per tant, al menys la recuperació del que és l’antiga
casa pairal de Sant Antoni, sembla que es podrà tirar endavant aviat.
El regidor, Sr. Sergi Albrich també manifesta que desenvolupar Sant Antoni per al seu
grup municipal també és una prioritat i que també varen estar al costat de la Fundació
MAP quan els hi varen presentar el projecte en el moment que ells estaven al govern.
Justifica el seu vot favorable a la proposta amb el desig que ben aviat pugui tirar
endavant per a benefici del poble.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.
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3.- MODIFICACIÓ PLANEJAMENT 1/2013 RELATIVA A LA CREACIÓ D´UN
EQUIPAMENT PÚBLIC A L´ANTIGA ESTACIÓ DE TORALLES
Atès el vigent Pla d´Ordenació Urbanística Municipal de Sant Joan de les Abadesses,
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en data 2 de
juny de 2010.
Atesa la necessitat de dur a terme la modificació puntual del POUM 1/2013, amb la
finalitat de destinar els terrenys ocupats per l´antiga estació de ferrocarril de Toralles a
equipament públic, de caràcter cultural, esportiu i social, i procedir en conseqüència a
la modificació de la qualificació del sòl no urbanitzable del vigent Pla d´Ordenació
Urbanística Municipal (POUM), per tal de reservar els esmentats terrenys per aquella
destinació.
Atès el que estableixen els articles 78, 83 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; art. 117.3 del
Reglament de la Llei d´Urbanisme, aprovat mitjançant Decret 305/2006, de 18 de juliol.
És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del POUM número 1/2013,
relativa a la creació d´un equipament públic a l´antiga estació de Toralles, en els
termes que consta a l´expedient.
SEGON.- Obrir un període d´informació pública durant un termini de quaranta-cinc
dies, mitjançant anunci publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona i en el diari El Ripollès1 i en el tauler d´edictes
de l´ajuntament. Durant aquest període l´expedient restarà a disposició de qualsevol
persona que el vulgui examinar per tal de presentar les al.legacions que es considerin
oportunes.
TERCER.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre
en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.
QUART.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació
pública en els procediments de planejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en
llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial de l’ajuntament:
www.santjoandelesabadesses.com
El Sr. Alcalde explica que amb motiu de fer una modificació urbanística a la zona i
passar-la de no urbanitzable a urbanitzable com a equipament públic de caràcter
cultural, esportiu i social, creu que és un pas necessari i previ si es pretén recuperar el
valor històric, patrimonial i cultural que hi ha a tot l’àmbit de Toralles, relacionat amb
les mines. Explica que la rehabilitació va més enllà del que és el propi edifici ja que es
pretén recuperar l’antic moll de càrrega i descàrrega i, per tant, recuperar tot el
patrimoni que ens serveixi per explicar tot el passat. La compra venda de l’espai

1

En virtut de l´article 23.4 del Decret 305/2006, de 18 dejuliol, pel qual s´aprova el Reglament de la Llei
d´Urbanisme, el termini d´informació pública es computa des de la última publicació obligatòria.
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mitjançant la expropiació encara no s’ha tancat amb ADIF ja que aquest últim encara
no ha donat preu, però creu que d’aquí a pocs mesos pot ser un fet.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, manifesta que el seu grup municipal donarà
suport a la proposta. La idea de relacionar el projecte amb el tema miner creu que és
molt interessat i que pot complementar molt bé la oferta turística de Sant Joan de les
Abadesses.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, explica que s’abstindran en la proposta donat que el
projecte que es planteja el veuen amb bons ulls. Rrecorda que en la seva època de
govern havien impulsat us taller d’ocupació precisament a l’edifici de l’antiga estació,
però entenen que canviar la classificació dels terreny pot suposar un increment del seu
preu. Creu que s’hauria de fer l’adquisició abans del canvi de classificació i qualificació
dels terrenys. El Sr. Albrich demana si s’ha pactat o fet alguna estimació del preu
d’adquisició tenint en compte l’abans i desprès de la modificació. Així mateix fa una
reflexió sobre la destinació d’un espai a museu miner quan a la localitat veïna
d’Ogassa ja n´hi ha un.
El Sr. Alcalde, pel que fa a la reflexió que fa el Sr. Albrich, explica que es tracta d’un
projecte unificador, que no es tracta de dos projectes diferents ja que és un tema que
precisament s’ha tractat amb l’alcalde d’Ogassa i, per tant, cadascú aportarà el que
tingui dins el seu àmbit territorial. Tot l’espai en sí es complementarà perfectament en
projectes diferents que sumaran i en cap cas, es tractarà de dos projectes diferents i
que competeixin un amb l’altra, ja que això fins i tot tindria problemes de finançament i
d’obtenció d’ajuts.
Pel que fa al preu de l’adquisició el Sr. Alcalde explica que no es modificarà atès que
ja és un tema pactat amb ADIF i per aquest motiu ja s’ha començat amb la modificació.
Tot i això, és conscient que ADIF és una casa molt gran i canviant i, per tant, el que
s’ha de fer és tancar la compravenda abans del final de tramitació de la modificació.
Pel que fa al preu, l’ajuntament a l’inici del tràmit, ara fa uns dos anys, va fer una
valoració i aquesta oscil·lava en uns 70.000 €. En aquests moments estem esperant
que ADIF faci els seus estudis i presentin ells la seva proposta de preu. Explica que
porta molt temps insistint en que donin el preu i que encara no han donat resposta.
Recorda que l’ajuntament té un contracte de lloguer i que les inversions realitzades (
200.000 € aproximadament) ja vindran repercutits en el seu preu final.
El Sr. Sergi Albrich, insisteix en el vot d’abstenció atès que no hi ha suficients
garanties que respectaran el preu un cop s’hagi canviat la classificació del terreny ja
que aquest compromís ni tan sols està per escrit. Tot i això manifesta que recolzen
plenament el concepte del projecte i el futur previst per Toralles.
El Sr. Alcalde creu que amb la modificació es crea un problema per ADIF atès que
tenir una propietat qualificada d’equipament públic pot ser un element definitiu perquè
ADIF d’una vegada per totes acabi solucionant aquesta compra venda. De les
converses que ha tingut amb ells, pot assegurar que la modificació els preocupa en el
sentit que la propietat acabarà essent un equipament públic. Insisteix en que la
modificació pot desencallar el tema i així arribar a un acord definitiu.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 9 vots positius ( 7 del grup polític municipal
del PSC i 2 del grup polític municipal de CiU) i 2 vots d´abstenció del grup polític
municipal d´ERC.
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4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST NÚMERO 3/2013, DE MODIFICACIÓ
DEL QUADRE D´ INVERSIONS EXERCICI 2013
Vist el programa i el quadre de les inversions a executar aquest exercici 2013 que
figura a l´expedient del pressupost d´aquest Ajuntament, aprovat pel Plenari Municipal
en sessió celebrada en data 30 de novembre de 2012.
Atès que amb el transcurs de l´any, alguna de les inversions previstes en el pressupost
del 2013 han consolidat un finançament diferent del previst en el pressupost aprovat i
ha sorgit la necessitat de realitzar noves inversions.
Concretament es tracta de les inversions que a continuació es detallen, les quals
quedent finançades de la forma que es transcriu a continuació:

TITOL OBRA
Actuacions Vila Vella
Actuacions en edificis
i
equipaments
municipals
Túnel accés Muralla
Resta
compra
parcel.la
Joan
Maragall-Ramon Urg
1ª Fase Rehabilitació
St. Antoni
Millores xarxa aigua
TOTAL INVERSIONS
2013

INVERSIÓ SUBVENCIÓ
208.865,28 117.197,44

CE
2.515,86

AJUNTAMENT
CRÈDIT RT 2012
89.151,98

150.000,00
41.423,58 7.081,79

150.000,00
34.341,79

119.846,10

119.846,10
138.031
,31

357.940,62 219.909,31
34.318,00 34.318,00
912.393,58 378.506,54

2.515,86

138.031
,31
393.339,87

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR la modificació del programa i del quadre de les inversions del
pressupost de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, corresponent a l´any
2013, en la forma que s´ha exposat a la part expositiva anterior i que consta a l´annexe
del present acord.
SEGON.- APROVAR la realització d´inversions per import de 912.393,58 euros al llarg
de l´exercici pressupostari de 2013, dels quals 378.506,54 euros provenen de
subvencions de capital, 138.031,31 euros de crèdit a llarg termini, 2.515,86 euros
provenen de contribucions especials i 393.339,87 euros provenen del romantent líquid
de tresoreria de la liquidació del pressupost de l´exercici econòmic de 2012.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a l´àrea comptable d´aquest Ajunatment a fi
i efectes oportuns.
El Sr. Alcalde explica el quadre d’inversiones que es presenta per aprovar tracta
bàsicament dues actuacions. Una és de les obres d’ampliació del Parc de la Muralla
que ascendeixen a 208.000 €, dels quals quasi la meitat venen subvencionats per la
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Llei de Barris i una petita part per contribucions especials i la resta, uns 80.000 € que
aporta l’ajuntament del romanent positiu.
Destaca també la primera fase de la rehabilitació de Sant Antoni que ajudaria a
consolidar la casa actual, obres que ascendeixen a 357.000,- € dels quals serien
subvencionats 219.000 €, que provenen del PUOSC i de LEADER, la resta es preveu
fer un crèdit. El Sr. alcalde explica la necessitat de dur a terme aquesta primera fase
per tal de fer creïble la segona.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, explica que no donaran suport a la proposta perquè de les
inversions que es reflecteixen en el quadre, només en comparteixen algunes com per
exemple, la rehabilitació de Sant Antoni i les de millora de la Vila Vella, però per
coherència el seu vot serà negatiu ja que tampoc varen donar suport al pressupost
perquè era un pressupost no consensuat. Consideren que en el quadre d’inversions, hi
ha inversions que no són prioritàries pel municipi, com per exemple, la compra de la
parcel.la del carrer Joan Maragall, ja que tampoc consideren prioritària la construcció
del nou CAP.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé manifesta que el vot del seu grup municipal
també serà negatiu, atès que no varen donar suport als pressupostos ni el quadre
d’inversions, tot i que el quadre d’inversions que ara presenten els ha satisfet més. El
primer quadre presentat només deia que hi hauria 730.000 € destinats a edificis i
equipaments municipals, 244.000€ en actuacions a la Vila Vella i 2.700 € en honoraris
tècnics. Creuen que el quadre que es presenta ara és com hauria d’esser en
l’aprovació dels pressupostos, la qual cosa demana en les properes aprovacions, ja
que d’aquesta forma es veu més detallat.
El Sr. Alcalde explica que quan s’aproven els pressupostos el quadre d’inversions és
més incert ja que no se sap amb que es podrà comptar en un principi i no és fins més
endavant quan es pot anar lligant els finançaments amb les subvencions..
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 7 vots positius del grup polític municipal
del PSC i 4 vots negatius ( 2 del grup polític municipal de CiU i 2 del grup polític
municipal d´ERC ).

5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ PRESSUPOST AJUNTAMENT NÚMERO 4/2013,
MITJANÇANT CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT.
Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 17 de juliol de 2013 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplements de
crèdit número 4/2013.
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a
les quals no hi ha en el pressupost ordinari actual consignació pressupostària, s’ha de
tramitar l’expedient de crèdit extraordinari i suplements de crèdit que cal finançar
mitjançant nous o majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos
en el pressupost de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
A)

Crèdits extraordinaris:
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Partida

Nom

Proposta de consignació

02.334.22685

Aportació
extraordinària 44.610,04 €
Ripollès Desevolupament,
2013

Subtotal crèdits : 44.610,04 €
B)

Suplements de crèdit:

Partida

Nom

Proposta de consignació

01.151.21000

Conservació
infraestructures

6.573,58 €

Subtotal crèdits : 6.573,58 €
Total crèdits : 51.183,62 €
Finançament que es proposa:
1/ Nous o majors ingressos efectivament recaptats:
Partida

Nom

Proposta
de
Consignació

01.54900

Cànon
concessió
immobles
residència

51.183,62 €

Total finançament: 51.183,62 €
Atès que la Secretària-Interventora ha emès els corresponents informes favorables.
Atès el que estableixen els articles 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als
articles 34 a 38 del RD 500/1990.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit número
4/2013, per import de 51.183,62 € que cal finançar mitjançant nous o majors
ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la
corporació, de conformitat amb el detall exposat a la part expositiva anterior.
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SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà
del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
El Sr. Alcalde explica que es pretén repartir uns diners extraordinaris no previstos en el
pressupost que provenen dels cànons de l’edifici de la Colònia Espona, per import de
51.000 €. Explica el repartiment d’aquest import.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, demana si els 44.000 € que s’aporten a
Ripollès Desenvolupament per aixugar un deute, a la qual cosa el Sr. alcalde li respon
que no, ja que es tracta de la última aportació que l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses ha de fer per la última addenda referent a la inversió que es feia a Sant
Joan pel Pla de Dinamització del Producte Turístic de Terra de Comtes i Abats.
La Sra. Formatgé diu que ho havia entès malament perquè en el punt 7 es parla d’una
aportació al Consorci Ripollès Desenvolupament i l’import coincideix. El Sr. alcalde
explica que es tracta de temes diferents i, en tot cas, no es tracta d’eixugar deute sinó
d’un pagament ja compromès per a l’exercici 2013 en cas de no trobar subvencions i
ajuts.
La Secretària de la Corporació, Sra. Raquel Costa, explica que es tracta d’un dèficit
que té el Consorci pel projecte Terra de Comtes i Abats de 150.000 €, els quals
s´havien de finançar per part dels ajuntaments implicats, si bé es va mirar de trobar
finançament extern provinent de subvencions per a fer-hi front, però que no aquests
subvencions no s´han aconseguit, qui ha de fer front al pagament de l´esmentat import
són els ajuntaments, tal i com estava previst inicialment.
El Sr. Sergi Albrich explica que el seu vot serà negatiu perquè no acaben de veure clar
el que els hi acaben d’explicar amb el que varen parlar a la Comissió Informativa. Si
es tractés d’un deute que té el consorci, hi votarien a favor donat que es tracta d’un
ens comarcal, que entenen com a prioritari per la seva labor social i econòmica a la
comarca.
La regidora Sr. Concepció Formatgé, insisteix en que és un deute que pertoca a
l’ajuntament i no d’un dèficit del consorci, al que se li contesta afirmativament.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 9 vots positius ( 7 del grup polític municipal
del PSC i 2 del grup polític municipal de CiU) i 2 vots d´abstenció del grup polític
municipal d´ERC.

6.- APROVACIÓ ADDENDA CONVENI FORMALITZAT EN DATA 26/03/2009
ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES,
L´INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES, PER LA VENDA D´UN SOLAR DE 276 M2 SITUAT EN LA UNITAT
D´ACTUACIÓ ESPONA- MARAGALL-RAMON D´URG, PROPIETAT DE L´INCASOL
Atès que en data 26 de març de 2009 es va formalitzar un conveni entre el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l´Institut Català del Sòl
(INCASOL) i l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, pel qual aquestes
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administracions acordaven col.laborar conjuntament per tal de poder impulsar
l´edificació d´un nou Centre d´Atenció Primària a la Unitat d´actuació Espona-MaragallRamon d´Urg.
Atès que a l´atorguen tercer del mencionat conveni, i en virtut d´aquesta voluntat de
col.laboració, l´INCASOL va vendre a l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses la
solar de la seva propietat de 276 m2 de superfície.
Atès que el preu d´aquesta compravenda es fa fixar en 267.168,00 euros, més la
quantitat de 42.742,88 en concepte d´IVA, la qual ja va ser satisfeta per part d´aquest
Ajuntament en el moment de la formalització de l´escriptura pública de compravenda.
Atès que en data 24 de setembre de 2010, aquest Ajuntament va aprovar una
addenda al conveni mencionat anteriorment de data 26 de març de 2009, mitjançant la
qual s´ajornava el pagament de la compravenda fins el dia 31 de desembre de 2012.
Vista l´addenda de 14 de juny de 2013 mitjançant la qual es modifica el redactat de
l´acorden Quart i Setè del conveni signat en data 26 de març de 2009.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l´addenda de data 14 de juny de 2013 al conveni subscrit en
data 26 de març de 2009 entre el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, l´Institut Català del Sòl i l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en la
forma que consta a l´expedient.
SEGON.-. FACULTAR a l´alcalde-president, Sr. Ramon Roqué i Riu, tan àmpliament
com en dret fora menester per a la signatura de tots els documents necessaris per a
l´efectivitat del
present acord.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a les parts interessades a fi i efectes
oportuns.
El Sr. Alcalde explica que es tracta de visualitzar un acord entre l’Ajuntament de Sant
Joan de les Abadesses i l’Incasòl per a la compravenda d’una part de la parcel.la on
avui s’està construint el nou CAP i que en el seu moment a l’ajuntament no li va anar
bé materialitzar el pagament i l’Incasòl va veure bé que el pagament fos aplaçat. El
que es fa avui és aprovar una nova addenda per un nou aplaçament del pagament fins
el 31 de desembre de 2013. L’alcalde explica que si l’Incasòl no hagués estat d’acord
amb els aplaçaments no s’hagués pogut inscriure la parcel.la a nom de l’ajuntament i
per tant, no s’hagués pogut construir el nou CAP. També explica que l’Incasòl deu
pràcticament el mateix import a l’ajuntament, la qual cosa acaba demostrant una bona
entesa entre les administracions que ha reportat molts avantatges per ambdues
administracions.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, explica que s’abstindran en la votació de la
proposta atès que possiblement ells tampoc haguessin tirat endavant la construcció
del nou CAP, però que si hi ha el deute entre les dues administracions s’ha de liquidar.
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El regidor, Sr. Sergi Albrich, explica el seu vot negatiu ja que des del principi varen
estar en contra de la construcció del nou CAP i, per tant, continuen estant en contra
dels aplaçaments del seu pagament, tot i la bona entesa amb Incasòl.
El Sr. Albrich i com a conseqüència de les declaracions efectuadesper l’alcalde en un
diari, sobre la proximitat de l’obertura del nou CAP, li demana quins seran els nous
serveis que oferirà l’equipament ja que aquest nou edifici, creu ell, ha d’encabir nous
serveis.
El Sr. Alcalde diu que un nou CAP no necessariament ha d’encabir nous serveis i que
qui decideix els serveis és el Departament de Salut en base a un Pla Director que ja va
fer al seu dia. Creu que aquest tema pot obrir un nou debat que no considera adient
fer-lo ara, ja que també faltaria el Departament de Salut que justifiqués el perquè del
projecte, de l’edifici, etc. Al mateix temps, el Sr. alcalde avança que les obres han
d’estar finalitzades a finals d’estiu i pensa que abans que comenci a fer fred es podrà
fer el trasllat.
El Sr. Albrich diu que de les explicacions del Sr. alcalde extreu que, en plena època
de retallades, l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, provoca una inversió d’un
milió i mig d’euros i no sap explicar quin seran els serveis que hi haurà al nou CAP
L’alcalde respon al Sr. Albrich que ell no pot parlar per boca d’un tercer ( Departament
de Salut) ja que és el Departament qui té l’estudi fet de la necessitat de serveis del
CAP i en base a això, planifiquen com ha de ser l’edifici.
La regidora Sra. Concepció Formatge, demana si el pagament no es fa el 31 de
desembre del 2013, l’ajuntament vendrà mitjançant subhasta pública l’edifici de
l’actual CAP, tal i com diu l’addenda del conveni. L’alcalde li respon que és cert el que
diu ja que l’edifici de l’actual CAP és la garantia que té l’INCASÒL que cobrarà i si
l’ajuntament no ho fes, veuria amb molts bons ulls que l’INCASÒL com a promotor
d’habitatge públic es quedes amb l’edifici. L’alcalde diu que hi ha moltes cartes sobre
la taula per arribar a un acord definitiu del pagament.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 7 vots positius del grup polític municipal
del PSC, 2 vots negatius del grup polític municipal d´ERC i 2 vots d´abstenció del grup
polític municipal de CiU.

7.- APROVACIÓ APORTACIÓ
DESENVOLUPAMENT

A

REALITZAR

AL

CONSORCI

RIPOLLÈS

Atesa la necessitat de solucionar i sufragar el dèficit que pateix el Consorci Ripollès
Desenvolupament amb la finalitat de donar a aquest consorci viabilitat econòmica a la
seva continuïtat.
Vistos els càlculs realitzats pel repartiment del dèficit que pateix el Consorci i que
consten a l´expedient, destacant que les noves quotes s´han calculat a partir del cost
de l´estructura del 2013, els socis actuals i la possibilitat que les quotes extraordinàries
que s´hi contemplen per a préstecs variïn si els interessos varien.
Atesa la necessitat del Consorci de poder comptar amb els ingressos del 2013 amb la
finalitat de millorar la seva tresoreria, abans de finalitzar el present exercici.
PLAÇA MAJOR, 3 / 17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES / TELÈFON 972 720 100 – FAX 972720894
E-mail : ajuntament@santjoandelesabadesses.com / www.santjoandelesabadesses.cat

AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR l´aportació econòmica extraordinària a realitzar per part de
l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses al Consorci Ripollès Desenvolupament
per a sufragar el dèficit que pateix l´esmentat Consorci, en la forma que consta a
l´expedient.
SEGON.- El compromís de l´Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses de pagar al
Consorci Ripollès Desenvolupament la quantitat corresponent a l´any 2013 no
liquidada fins el moment, això és 44.610,04 €, abans de finalitzar el present exercici.
TERCER.- COMUNICAR el present acord al Consorci Ripollès Desenvolupament a fi i
efectes oportuns.
El Sr. Alcalde explica que aquest punt si tracta d’un compromís a adoptar per
l’ajuntament, per a fer front a unes despeses extraordinàries a partir del 2014 fins el
2022, d’uns 9.000 € anuals. Es tracta d’uns diners que hauran de fer efectius cadascun
dels socis de Ripollès Desenvolupament que són quasi tots els municipis de la
comarca. Aquest import ve donat en funció del nombre d’habitants del municipi i el
Consell Comarcal es fa càrrec del 50% restant del deute d´aquest organisme.
Explica que durant aquests últims mesos hi ha hagut un important debat sobre si el
Consorci havia de continuar o bé s’havia de liquidar, ja que des del govern central
s’està forçant que els ens que tanquen l’any amb romanent negatiu, es liquidin i
tanquin i, altres ens superiors es quedin amb els serveis que presten aquests.
Finalment, la comarca, en definitiva, els ajuntament varen decidir fer-se càrrec del
dèficit. Tot i que el Consorci hagués pogut fer front al deute, la modificació de la llei
obliga al Consorci que estigui totalment sanejat i, per tant, no hi havia altra alternativa
que els socis fessin les aportacions voluntàries.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, explica que comparteixen la necessitat de pagament de
deute del Consorci entenent com a molt positiva la feina que fa des de la vessant
socioeconòmica de la comarca.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal,
aquesta s´aprova per majoria absoluta amb 9 vots positius ( 7 del grup polític municipal
del PSC i 2 del grup polític municipal d´ERC) i 2 vots d´abstenció del grup polític
municipal de CiU.

8.- APROVACIÓ DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES DE LA COMUNICACIÓ
LOCAL PÚBLICA.
L´article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local,
defineix les funcions de les pubicacions municipals de la manera següent:
“ Les Corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva
activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida social. Les formes, mitjans i els
procediments de participació que les corporacions estableixin en l´exercici de la seva
potestat d´autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que
corresponen als òrgans representatius “.
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Aquest mandat legal requereix que els mitjans de comunicació locals de titularitat
pública (premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i ciutadanes) respectin els
principis següents, els quals formen el Decàleg de Bones pràctiques de la comunicació
local pública:
1.- Actuar com a elements cohesionadors del municipi.
2.- Informar d´una manera veraç, plural i transparent.
3.- Ser un referent informatiu per a la ciutadania.
4.- Fomentar el debat pública per a la participació democràtica.
5.- Promoure les activitats de la societat civil i l´associacionisme.
6.- Evitar el partidisme i la manca de professionalitat.
7.- Despertar l´interès de la ciutadania.
8.- Estar dotats dels recursos humans i tècnics necessaris.
9.- Funcionar a través d´òrgans de gestió participatius.
10.- Gestionar ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR el Decàleg de Bones pràctiques de la comunicació local pública
en la forma que consta a l´expedient.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Departament de Periodisme i de Ciències
de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, a fi i efectes oportuns.
La regidora, Sra. Concepció Formatgé, explica que hi votaran a favor tot i que troben
trist que s’hagi d’aprovar aquest decàleg de bones pràctiques ja que només faltaria
que no es fes de la manera que determina el decàleg.
L’Alcalde diu que és cert però que s’ha de tenir aprovat i no ho estava.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, s’adhereix al que ha dit la regidora i explica que el seu vot
també serà positiu tot i que és de lògica que tot mitjà públic actuï d’acord a les bones
pràctiques. Considera que La Veu compleix amb aquesta pluralitat política del municipi
però pel que fa la revista SJA , els grups municipals varen deixar de tenir un espai on
dir la seva, tot i que en el seu moment va ser de mutu acord, però si que creu seria
adient que es disposés un espai on tots els grups municipals es poguessin expressar.
També creu que un altre espai podria ser la web municipal. Considera que els actes
que no són estrictament polítics que organitzen els altres grups municipals també
haurien de tenir el reu ressò als mitjans de comunicació locals.
El Sr. Alcalde contesta dient que, ell considera que els partits polítics com a tals ja
tenen altres mitjans de comunicació com els tríptics, programes, ... per tal de publicitar
els seus actes. Entén que utilitzar els mitjans públics per publicitar les seves activitats
no és adient, ja que sempre hi ha una un rerefons polític. Creu que no s’ha de barrejar
l’activitat política amb les eines de promoció del municipi.
El Sr. Albrich diu que no està parlat d’utilitzar els serveis de comunicació locals pels
partits polítics sinó per a difondre les activitats que tots els partits han fet en un
moment o altre, com per exemple, activitats culturals o de lleure, mai una activitat
partidista. Tot i això, demana un espai on els partits polític poguin expressar-se
independentment de les plataformes que cada partit polític utilitza.
PLAÇA MAJOR, 3 / 17860 SANT JOAN DE LES ABADESSES / TELÈFON 972 720 100 – FAX 972720894
E-mail : ajuntament@santjoandelesabadesses.com / www.santjoandelesabadesses.cat

AJUNTAMENT DE LA
BARONAL VILA DE SANT JOAN
DE LES ABADESSES

Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.

9.- APROVACIO DEL CONVENI I ELS ESTATUTS RELATIUS A L’AGRUPAMENT
EUROPEU DE COOPERACIO TERRITORIAL (AECT) « PAIS D´ART I D´HISTORIA
TRANSFRONTERER LES VALLS CATALANES DEL TEC I DEL TER »
Atesa l’obtenció del distintiu de País d’Art i d’Història, expedit pel Ministeri francès de
Cultura i Comunicació, el 14 de gener de 2010.
Tenint en compte la proposta de conveni del País d’Art i d’Història, que té com a
objectius :
- Promoure la qualitat arquitectònica, urbana i paisatgística, i valorar el patrimoni.
- Desenvolupar una política per :
a) Sensibilitzar els polítics, els habitants i els professionals sobre l’arquitectura, el
paisatge, i el patrimoni material i immaterial del seu territori.
b) Iniciar als més joves en el coneixement de l’arquitectura i el patrimoni.
c) Acollir i sensibilitzar el visitant en relació al nostre patrimoni.
- Millorar l’atractiu del territori i permetre’n el desenvolupament cultural a través del
foment d’un turisme de qualitat.
- Aprofitar i fer difusió dels resultats de la recerca i tenir en compte tots els recursos del
territori.
- Establir una plataforma de debat i coordinació (d’intercanvi d’experiències i
metodologies).
- Comunicar, difondre i promoure el patrimoni material i immaterial, i la seva
arquitectura i paisatge.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la participació de l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en
tant que membre de l’AECT « País d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes
del Tec i del Ter », que tindrà la seva seu en la municipi de Prats de Molló la Presta
(França).
SEGON.- Aprovar el Conveni i els Estatuts de l’AECT « País d’Art i d’Història
Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter », que s’adjunten com a Annex.
TERCER.- Aprovar la participació financera de l’Ajuntament de Sant Joan de les
Abadesses a l’AECT « País d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes del
Tec i del Ter » en la forma d’una quota anual de 1,75 € per habitant.
QUART.- Designar a la regidora, Sra Montserrat Tallant i Descamps com a delegada
titular, i que representarà 4 Vots a l’Assemblea d’aquest òrgan transfronterer i designar
a la regidora, Sra. Magda Manzanal i Sauret, com a delegada suplent.
CINQUÈ.- Autoritzar a l’alcalde/alcadessa per signar el Conveni i els estatuts, i tots els
documents relatius a l’AECT « País d’Art i d’Història Transfronterer Les Valls
Catalanes del Tec i del Ter »”.
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El Sr. Alcalde recorda que Sant Joan de les Abadesses forma part de País d’Art i
d’Història Transfronterer Les Valls Catalanes del Tec i del Ter precisament perquè el
territori que engloba les valls des de Sant Joan de les Abadesses dins Cérét són per
on transcorren precisament aquests dos rius. La idea va sorgir pels veïns francesos de
la Catalunya Nord i, ens varen demanar la participació en aquest projecte per poder
declarar aquest espai com a espai territorial País d’Art i d’Història, que és una marca
que atorga el Ministeri de Cultura francés i que en total, són uns 14 o 15 territoris que
gaudeixen d’aquesta marca a tota França. És una marca lligada a la cultura, patrimoni
i tradicions. Va ser el primer territori transfronterer a qui es va concedir la marca. Per
tirar endavant el projecte es varen aprovar uns estatuts per acabar constituint un marc
jurídic que es diu “Agrupament Europeu de Cooperació Territorial” que és el paraigües
on aquest territori pot començar a treballar per aconseguir subvencions, aportacions
econòmiques de diferents associats, etc, per tal de poder impulsar tot aquest territori.
L’objectiu del projecte es revaloritzar el territori, la seva història i la seva cultura, ...
El que ara es fa, és una modificació dels estatuts ja que per arribar a aconseguir
l’agrupament europeu de cooperació territorial es necessita autorització dels governs
francès i espanyol. Aquests ja han fet les seves esmenes i per això cal modificar els
estatuts atès que alguns aspectes jurídics no coincideixen als dos països.
Amb aquesta modificació d’espera que els dos govern autoritzin l’ agrupament i es
pugui començar a treballar en ambdues bandes de forma conjunta i sense tenir
problemes jurídics.
El regidor, Sr. Eusebi Puigdemunt, explica el vot favorable del seu grup atès que tot el
que representa un apropament sempre és positiu i creu que aquest projecte pot
suposar un pas important per superar d’una vegada per totes el tractat dels Pirineus de
l’any 1659, que va suposar la consideració dels Pirineus cm a frontera i no com a
espina dorsal.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.

10.- MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:
10.1.- MOCIÓ PER A DEMANAR LA CONTINUÏTAT DEL FINANÇAMENT DE
LA LLEI DE PROMOCIÓ DE L´AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LES
PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.
Motivació
El 4 de desembre de 2006, el Congrés aprovava la Ley 39/2006, de 4 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia (LAPAD). Aquest instrument legal reconeixia un nou dret subjectiu i
universal de cura a les persones que bé per motius d’edat, bé per motius de
discapacitat (física, psíquica, mental o sensorial) es trobava en situació de
dependència. L’aprovació tant de la LAPAD com, a Catalunya, de la Llei 12/2007, d’11
d’octubre, de Serveis Socials, va suposar la creació del Sistema Català d’Autonomia i
Atenció a la Dependència (SCAAD) que, ha atès a més de 161.000 persones (156.000
abans de 2010).
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Des de l’arribada del PP al Govern, l’atenció a les persones amb dependència ha estat
objecte de retallades importants. La decisió de paralitzar la Llei de Dependència per
als dependents moderats es va prendre en el primer Consell de Ministres del Govern
de Rajoy, el 30 de desembre de 2011 i va ser aprovada al Congrés amb el suport de
CiU. Posteriorment, utilitzant els PGE per al 2012, el Govern va retardar encara més el
seu accés al sistema i, finalment, al RD Llei 20/2012 del passat mes de juliol, el
Govern del PP va aprovar una nova retallada de l’atenció a la Dependència. Aquest
Reial Decret modificà 16 disposicions de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i
Atenció a les persones en situació de dependència. Ara, en data 26 d’abril de 2013, el
Govern ha presentat el Programa Nacional de Reformas 2013 (PNR) i podem conèixer
quin és l’abast d’aquelles modificacions. Aquest programa pretén, suposadament,
racionalitzar la despesa pública i aconseguir un suposat estalvi econòmic. En realitat,
el Govern torna a utilitzar la crisi com excusa per a justificar la retallada de serveis
públics i de drets a la ciutadania, i desmantellar el sector públic en benefici del privat.
La proposta de l’actual Govern de l’Estat, pel Sistema de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència, és retallar 1.108
milions d’euros (quantia superior a la pressupostada per aquest àmbit al 2013, que és
de 1087 milions d’euros). Per aconseguir aquest objectiu el Govern de l’Estat està
demorant, des de 2012, la incorporació al sistema de les persones beneficiàries amb
grau de dependència moderat, està revisant el procés de valoració de situacions de
dependència, ha suspès l’obligació de l’AGE de cotitzar a la Seguretat Social pels
cuidadors no professionals, ha reduït les intensitats dels serveis i prestacions, ha
eliminat la retroactivitat, ha incrementat el copagament dels usuaris, etc..
Així doncs, la retallada que el Govern del PP pretén fer a la Llei de Dependència,
suposa un greu risc de desatenció per a les persones dependents i les seves famílies,
i, en definitiva, el desmantellament del sistema. Però aquesta reducció pressupostària
no significa únicament la vulneració de drets assolits a l’any 2006. Des de l’entrada en
vigor de la llei fins a l’any 2011, en un context de greu crisi econòmica com l’actual, el
sector d’atenció a les persones dependents va crear més 185.000 llocs de treball
directes i 63.000 indirectes; i com reconeixen diferents informes, inclosos els de la UE,
aquest sector és un dels que té més potencialitat a l’hora de generar ocupació de
qualitat i no deslocalitzable.
El Govern del PP enlloc d’apostar pel sector, aplica retallades que suposaran el
tancament de moltes empreses, i per tant la pèrdua de llocs de treball (el propi sector
parla de 25.000 llocs de treball menys); el que, si més no, resulta inversemblant, quan
el país té una taxa d’atur superior al 26%. Així mateix, el Col·legi de Treball Social de
Catalunya ha demanat al Govern de la Generalitat i a la resta de forces polítiques un
pacte que garanteixi la cobertura de les persones dependents. Per això, ha instat a la
Generalitat a impulsar una atenció compensatòria amb caràcter d’urgència per a què
les entitats socials i les administracions locals puguin garantir l’atenció a tots els
col·lectius. Aquesta petició està d’acord amb l’article 166 de Estatut de Catalunya, el
qual dictamina que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva
en matèria de Serveis Socials.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Rebutjar les retallades anunciades al Programa Nacional de Reformas 2013
(PNR), en especial aquelles que impacten en la qualitat de vida de les persones, i en
aquest cas, específicament, de les persones dependents.
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SEGON.- Exigir al Govern central que mantingui i, si s’escau, incrementi, l’aportació
pressupostària d’atenció a les persones en situació de dependència, ja que aquest no
només és i ha de seguir sent un servei bàsic, subjectiu i universal de la cartera dels
serveis socials municipals, sinó que a més s’ha demostrat que és un sector que
genera ocupació de qualitat i no deslocalitzable.
TERCER.- Exigir al Govern de la Generalitat que executi les bestretes compromeses
en el contracte programa vigent, relacionades amb l’atenció a les persones
dependents.
QUART.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que impulsi accions compensatòries
amb caràcter d’urgència per a què entitats socials i administracions locals puguin
garantir l’atenció de les persones dependents.
CINQUÈ.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que elabori un complert
desenvolupament del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència
(SCAAD), incorporant el desplegament del serveis de promoció de l’autonomia
personal, prevenció de la dependència, i impulsant una atenció integral que incorpori
l’atenció sociosanitària.
SISÈ.- Reclamar al Govern estatal i a la Generalitat que compleixin amb els terminis
de pagament acordats legalment amb les entitats i els governs locals.
SETÈ.- Comunicar aquests acords al Govern de l'Estat espanyol, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als
grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, FMC, ACMC i als ajuntaments de la
comarca.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.

10.2.- MOCIÓ D´ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de
Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions
han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses
formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una
Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya
nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre
de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar
lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel
Parlament el passat 23 de gener de 2013.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat
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civil en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi
van ser presents una quarantena de persones en representació de partits polítics,
associacions municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i
sindicals.
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la
coresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest
suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat
d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals.
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la
pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser,
única i exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i
ciutadanes.

És pel que es proposa al Plenari municipal l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la
Plataforma www.dretadecidir.cat.
SEGON.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es
sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració
d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya.
TERCER.- Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
El regidor Sr. Sergi Albrich intervé per fer constar que el dret a decidir és un dret
democràtic bàsic que pot exercir qualsevol persona i per tant creu indignant que hi
hagi partit i persones que posin impedients a que el poble català decideixi. Atès que
han conversa anterior amb els portaveus dels tres grups municipals s’ha constatat
que hi ha acord en aquest punt, els emplaça per a treballar junts perquè a nivell local
es pugui realitzar la consulta.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.

10.3.- MOCIÓ PER TAL QUE L´AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES PENJI LA SENYERA ESTELADA AL BALCÓ DE
L´AJUNTAMENT DURANT EL PROPER 11 DE SETEMBRE EN EL MARC
DE LA DIADA NACIONAL DE CATALUNYA.
Atès que el proper 11 de setembre de 2013 es commemora novament la Diada
Nacional de Catalunya.
Atès que la Diada de Catalunya, va més enllà de la festivitat oficial de Catalunya i
simbolitza la reivindicació ciutadana de recuperació de les llibertats nacionals del
nostre país.
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Atès que les institucions catalanes, aprofitant aquesta celebració, segueixen reclamant
de forma unànime el respecte als drets i llibertats nacionals.
Atès que malgrat els 150 anys de catalanisme polític, els inconvenients institucionals i
de tot ordre que demostra l’estat espanyol a través del seu govern central per impedir
l’avenç polític, lingüístic i econòmic del nostre poble segueixen àmpliament vigents.
Atès que l'ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va acordar a la sessió plenària
del dia 25 de novembre de 2011 la seva adhesió a la plataforma Municipis per a la
Independència.
Atès que el plenari de l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va aprovar, en data
27 de juliol de 2012, per unanimitat la petició conjunta de Sant Joan per la
Independència i els grups polítics d’ERC, CIU, CUP i les JERC, per tal de penjar la
Senyera Estelada al balcó de l’ajuntament el passat 11 de setembre de 2012, en el
marc de la Diada Nacional de Catalunya.
Per tot l'argumentari exposat, és pel que es proposa al Plenari Municipal, l´adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Col.locar al balcó de l’ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, i durant
el proper 11 de setembre de 2013, en el marc de la Diada de Catalunya, la Senyera
Estelada com a símbol de la voluntat democràtica de recuperar els drets i les llibertats
del poble de Catalunya.
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipal
presents a la sessió, aquesta s´aprova per unanimitat.

11.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL
El Plenari Municipal es dóna per assabentat dels acords adoptat per la Junta de
Govern Local del període comprès entre el 27/05/13 al 08/07/13.

12.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D´ALCALDIA
El Plenari Municipal es dóna per assabentat dels decrets dictat per l´alcaldia del
número 47 al 63 de 2013.

13.- TORN OBERT DE PARAULA
L´alcalde-president, cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Eusebi Puigdemunt, el
qual vol fer tres preguntes: Demana sobre la placa dels morts per la Guerra Civil que
només contempla els del bàndol feixista i no dels republicans. Creu que després de
més de 60 anys hauria de recollir tots els morts. L’altra tema és de la inscripció que hi
ha a l’entrada al cementiri que fa referència a una frase lapidària de l’apocalipsi i
considera que només hi hauria de dir “ cementiri municipal” atès que no tothom qui és
enterrat al cementiri combrega amb la religió catòlica. I per últim fa esment que a la
web de l’ajuntament no hi ha massa fotografies de monuments de Sant Joan i
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concretament troba a faltar l’arbre del Sr. Batalla, que creu és un monument molt
interessant.
L’alcalde li contesta que li sembla que si hi és però tot i això creu d’interès fer
l’inventari d’aquests monuments i incloure’ls a la web. Pel que fa als altres dos temes,
li dóna la raó i li diu que es posarà fil a l’agulla.
El regidor, Sr. Sergi Albrich, comenta que hi ha una cinta vermella que barra el pas
del claustre cap a l’Espai d’Art l’Abadia. Segons saben és per tal d’accedir a un lloc o
altre i pagar o no i, creuen que l’existència d’aquesta cinta confon i crea inconvenients
a l’hora de les visites. Creuen que per accedir s’hauria de plantejar la gratuïtat de
visita als dos llocs ja que els artistes que exposen ho fan gratuïtament i moltes
persones no accedeixen a les exposicions pensant que s’ha de pagar. Creuen que la
cinta dificulta la promoció de l’Espai Art de l’Abadia.
El Sr. Alcalde diu que el visitant del Palau de l’Abadia paga un preu únic per visitar tot
el Palau de l’Abadia i que abans de col.locar-se aquesta cinta, els visitants voltaven
per tot el Palau sense arribar al taulell on hi ha les tècniques de turisme que expliquen
les diferents possibilitats de visita del palau i/o monestir. S´ha col.locat aquesta cinta
per posar una mica d’ordre a les visites del palau i també a l’Espai d’Art ja que l’alt
nivell dels artistes que hi estan exposant, fa que d’una manera o altre ens veiem en
l’obligació de protegir les seves obres, almenys pel que fa al control de les visites i
numero de visitants del palau. Insisteix en la necessitat que els visitants s’acostin al
taulell i obtinguin la informació adequada per donar valor i serietat del palau i les
seves obres.
El Sr. Albrich no està d’acord amb la finalitat de la cinta i creu que aquesta farà
disminuir el número de visitants, la qual cosa es podrà comprovar a l’estadística que
es fa anualment de les visites del Palau. També amb referència al Palau de l’Abadia
demana si les filtracions d’aigua de la Sala Tosca que hi ha darrerament quan plou ,
saben d’on venen i si està previst fer-hi alguna cosa.
El Sr. Alcalde explica que no es tracta de males connexions atès que ja es va mirar
temps enrere fent cates i rases i no es va trobar res. Sembla ser que prové del
claustre del Monestir que està més alt i quan plou molt, l’aigua tira cap avall pel carrer
i llavors es filtra cap a la Sala Tosca. Creu que és més un aspecte natural que tècnic i
a més, difícil de solucionar.
El Sr. Albrich insisteix en que és un tema que s’ha de solucionar i l’alcalde li respon
que tot i ser un tema molt difícil de resoldre, s’hi està treballant.
Un altre tema que el Sr. Albrich exposa és una proposta que varen presentar el
passat més de gener sobre la neteja de la brossa a la Coromina del Bac, que cada
vegada n´hi ha més i l’altre sobre el centenari de l’any Espriu i la voluntat de
l’ajuntament d’organitzar algun acte commemoratiu. Pel que fa a la brutícia de la
Coromina els hi agradaria saber com estan les gestions per la seva neteja, ja que ara
que s´ha donat un premi a Sant Joan per ser Vila Florida, es té una imatge d’entrada
a Sant Joan no massa agradable. Demana també si es farà alguna activitat
commemorativa de l’Any Espriu.
El Sr. Alcalde li respon que quan ell va parlar del tema de la Coromina es va parlar
amb les empreses que hi havien abocat, per tal que la retiressin i tot i que va costar,
finalment ho varen fer, malgrat que no es va restituir la zona afectada amb terra
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vegetal o sembrat. Diu que és cert que hi torna haver runa i és perquè s’utilitza per
acopi de materials. Explica que s’estan duent a terme uns enderrocs a la Vila Vella i
tot el material es tira allà per fer una tria de pedres per si es poden aprofitar per les
obres de l’ampliació del Parc de la Muralla. Adopta el compromís que tan aviat com
puguin acabar la tria, es retirarà la runa i es restituirà l’espai que coincideix amb el Sr.
Albrich que és important es tingui el màxim de net.
El Sr. Albrich diu que si hi ha una finalitat s’entén però que tot i això de runa no se’n
va treure massa ja que ells ho han anat controlant i un mes enrere encara n´ hi havia
molta.
Tan el Sr. Alcalde com la regidora Sra. Sílvia Carreira, expliquen que molt del material
s’utilitza per obres o bé per reomplir jardins etc.
La regidora de cultura, Sra. Montserrat Tallant, manifesta que és cert que es va parlar
del tema però en aquell moment hi havia una proposta des del SAT de fer alguna
activitat commemorativa de l´Any Espriu, i com que des de l’ajuntament ja s’havien fet
diferents activitats literàries no es va plantejar fer res. Ara quan han demanat fer
alguna cosa sobre Espriu s’han demanat preus de diferents activitats i resulta que
totes les activitats són molt cares. Això no vol dir que de cara a la tardor es faci alguna
conferència, tot i que creu que s’hauria de fer quelcom més. Amb les circumstàncies
econòmiques del moment, no pot assegurar el que es podrà fer.
El regidor creu que no cal gastar molts diners per retre un petit homenatge al poeta i
creu que és necessari fer-la.
La regidora reconeix que s’han fet altres actes de diferents escriptors i poetes però
que d’alguna manera estaven directament vinculats a Sant Joan de les Abadesses,
però que s’intentarà fer alguna cosa per aquesta commemoració.

No havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldia dóna per acabada la sessió a les
22:35 hores de la qual s’estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que
certifico, l’Alcalde-President de la Corporació.

Raquel Costa Iglesias
Secretària-Interventora

Ramon Roqué i Riu
L’Alcalde
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